
        ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“  
 Општина Аеродром, Скопје 

Бул. „АСНОМ“ бр. 192, Скопје 
тел: 2430-324 факс:2430-24  

e mail:lazoangelovski.javninabavki@yahoo.com 

1 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 ГОДИНА 

НА ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“,ОПШТИНА АЕРОДРОМ,СКОПЈЕ 

Ред.б
рој 

Предмет на договорот за јавна 
набавка 

Очекуван почеток на 
постапката (месец) 

Проценета вредност на 
договорот без 
ДДВ(денари) 

Вид на постапка 

1 2 3 4 5 

 
Договорни и рамковни спогодби за 

јавни набавки за стоки    

1 

Набавка на средства за одржување и 
поправка на училишната зграда со 
вклучено одржување на  електрична 
инсталација,варосување и мали 
градежни работи  

септември 560.000,00 ден. 
Постапка со барање за  

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

2 

Набавка на опрема 

(училишен и друг мебел, нагледни 
средства и др.) 

февруари 260.000,00 ден. 
Постапка со барање за  

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

3 Набавка на средства за хигиена февруари 350.000,00 ден. 
Постапка со барање за  

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

4 
Набавка на спортски реквизити 

 
мај 100.000,00 ден. 

Постапка со барање за  
прибирање на понуди со 

објавување на оглас 
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5 Набавка на тонери за принтери  

 

септември 

 

150.000,00 ден. 
Постапка со барање за  

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

6. Набавка на стакло со монтажа и 
демонтажа февруари 100.000,00 ден. 

Постапка со барање за  
прибирање на понуди со 

објавување на оглас 

7. Набавка на софтверска и хардверска 
опрема мај 200.000,00 ден. 

Постапка со барање за  
прибирање на понуди со 

објавување на оглас 

8. Набавка на канцелариски материјали февруари 230.000,00 ден. 
Постапка со барање за  

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

9. Набавка на топол оброк 

април 

Средства обезбедени 
од родителите 

8.400.000,00 ден. Отворена постапка 

     

 
Договорни и рамковни спогодби за 

јавни набавки за услуги    

10.  

Варосување на училишна зграда на 
февруари 200.000,00 ден. Постапка со барање за  

прибирање на понуди со 
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ООУ Лазо Ангеловски и спортски 
објект Ново лисиче 

  објавување на оглас 

11. Санитарен преглед на вработените во 
ООУ Лазо Ангеловски јуни 50.000,00 ден. 

Постапка со барање за  
прибирање на понуди со 

објавување на оглас 

12. Безбедност и заштита при работа јуни 50.000,00 ден. 
Постапка со барање за  

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

     

 

 

*За јавните набавки за кои ќе се јави потреба,а кои не можат да се прдвидат,односно за кои нема планирано средства,а ќе се 
обезбедат со дополнителни извори,ќе се примени постапка во зависност од висината на средствата што ќе се планираат и 
обезбедат,согласно чл. 26 ст.3 од Законот за јавни набавки(Сл.Весник на Р.М. бр.24/2012) Договорниот орган ќего измени и 
дополни годишниот план за јавни набавки.        

 

 

                                                                                                                                    Директор, 

                                                                                                                          _______________________ 

                                                                                       (м-р  Милка  Тримчевска) 
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