
Врз основа на член 19 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 
25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), а во врска со член 75 став 4 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 24/19), Директорот на ЈКП „Водовод“ н.Илинден донесе: 
 

ПЛАН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ЈКП „ВОДОВОД“ Н.ИЛИНДЕН 

 
Со овој План за измена и дополна на Годишниот план за јавни набавки за 2021 

година на ЈКП „Водовод“ н.Илинден се врши измена и дополна на Годишниот план за 
јавни набавки за 2021 година на ЈКП „Водовод“ н.Илинден бр.03-247/1 од 21.12.2020 
година. 

Измената и дополната се однесува на следново: 
 

- Ставката 24 - Видео надзор на објекти која гласи: 
 

Ред. 
број 

Предмет на 
договорот за јавна 
набавка/рамковна 

спогодба 

Шифра 
според ЗПЈН  
(Заеднички 
поимник за 

јавни 
набавки) 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Проценета 
вредност на 
договорот/ 
рамковната 

спогодба без 
ДДВ (денари) 

Вид на постапка 

  I.    Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 

24 
Видео надзор на 
објекти  

  
Март/Април 

                        
250.000,00 

ден.  

Набавка од мала 
вредност 

 
се брише и средствата наменети за истата се пренаменуваат за нова додадена 
ставка во Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги која гласи: 
 

Ред. 
број 

Предмет на 
договорот за јавна 
набавка/рамковна 

спогодба 

Шифра 
според ЗПЈН  
(Заеднички 
поимник за 

јавни 
набавки) 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Проценета 
вредност на 
договорот/ 
рамковната 

спогодба без 
ДДВ (денари) 

Вид на постапка 

  I.    Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 

33 

Изработка на 
елаборат за заштитни 
зони околу бунарско 
подрачје   

Март/Април 
                 

250.000,00 
ден.  

Набавка од мала 
вредност 

 

 
 
Ставките од 25 до 33 од Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 

се менуваат и сега гласат од 24 до 32  
 



- Ставката 40 - Изработка на проект за реконструкција на примарна водоводна 
мрежа и ревизија која гласи: 
 

Ред. 
број 

Предмет на 
договорот за јавна 
набавка/рамковна 

спогодба 

Шифра 
според ЗПЈН  
(Заеднички 
поимник за 

јавни 
набавки) 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Проценета 
вредност на 
договорот/ 
рамковната 

спогодба без 
ДДВ (денари) 

Вид на постапка 

  I.    Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 

40 

Изработка на проект 
за реконструкција на 
примарна водоводна 
мрежа и ревизија   

Јануари/ 
Февруари 

                 
300.000,00 

ден.  

Набавка од мала 
вредност 

 
се менува и сега гласи: 
 

Ред. 
број 

Предмет на 
договорот за јавна 
набавка/рамковна 

спогодба 

Шифра 
според ЗПЈН  
(Заеднички 
поимник за 

јавни 
набавки) 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Проценета 
вредност на 
договорот/ 
рамковната 

спогодба без 
ДДВ (денари) 

Вид на постапка 

  I.    Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 

40 
Услуги за челно 
лепење на 
Полиетиленски цевки   

Март/Април 
                 

300.000,00 
ден.  

Набавка од мала 
вредност 

Рамковна спогодба 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                          ЈКП „Водовод“ н.Илинден 
                                                                                                       Директор 
                                                                           м-р.Марјан Милошевски, дипл.маш.инж., с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
Јавно комунално претпријатие ВОДОВОД н.Илинден,  

Арх.број 03-66/1 од 15.03.2021 година  

 


