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план за јавни набавки за 2022 година

 бр.

Предмет на договорот за јавна набавка 

/ рамковната спогодба

Шифра 

според ОПЈН

Вид на 

договор за 

јавна 

набавка

Очекуван 

почеток на 

постапката

Проценета 

вредност на 

договорот/рамк

овната спогодба 

без ДДВ  

(денари)

Вид на 

постапка
Забелешка

1 2 3 4 5 6 7 8

I Договори и рамковни спогодби за  јавни набавки на стоки

1
Екстра лесно масло за горење ЕЛ1 09000000-3 стоки

декември
1,300,000.00

ПОП
подготовка и 

одржување

2
Горива (дизел и бензин) 09000000-3 стоки

март
5,700,000.00

ОП
експлоатација на 

возила

3
Огревно дрво 03413000-8 стоки

септември
400,000.00

НМ
експлоатација на 

возила

4

Рачни алатки за работа 44500000-5 стоки

април

700,000.00

ПОП

подготовка и 

одржување,собире

н канал,брана, 

дцм,рибник,зтц, 

инвестиција

5

Алатки и апарати на електричен погон 42000000-6 стоки

април

830,000.00

ПОП

подготовка и 

одржување,брана,д

цм,рибник,зтц,инв

естиција70.000)

6

Агрегат за струја 42000000-6 стоки

април

650,000.00

ПОП подготовка и 

одржување

7

Градежни материјали 44100000-1 стоки

октомври

6,000,000.00

ОП

подготовка и 

одржување, 

собирен канал, 

брана,дцм,рибник

8 хидроизолациони материјали стоки мај 300,000.00 НМ

брана, собирен 

канал

9 Водоинсталатерски материјали 44000000-0 стоки февруари 520,000.00 НМ

подготовка и 

одржување,брана,д

10 Бои, лакови, прибор 44800000-8 стоки април 520,000.00 НМ

подготовка и 

одржување, 



Page 2 of 9

11 Штрафовска роба 44520000-1 стоки април 260,000.00 НМ

подготовка и 

одржување

12

Брави, клучеви и цилиндри 44520000-1 стоки

јуни

100,000.00

НМ

подготовка и 

одржување,машин

ство, собирњен 

канал

13 Брусни плочи 31000000-6 стоки јуни 130,000.00 НМ

подготовка и 

одржување

14 Електроди  за заварување 31000000-6 стоки јуни 130,000.00 НМ

подготовка и 

одржување

15 Материјали и делови за сервисирње на опрема на брана 42000000-6 стоки јули 720,000.00 ПОП машинство

16 Материјали и делови за сервисирање на хидроцентрали 42000000-6 стоки јули 650,000.00 ПОП машинство

17 Материјали и делови за сервисирање на Главен доводен канал 42000000-6 стоки јули 300,000.00 НМ машинство

18 Табласти затворачи со рачен и електромоторен погон (зафат Г0 и зафат R1) со можност 

за далечинско управување на истите 42000000-6 стоки
август

2,000,000.00
ПОП

машинство

19 Материјали и делови за сервисирање на Алиментационен канал 42000000-6 стоки август 250,000.00 НМ машинство

20 Резен материјал 14000000-1 стоки јуни 350,000.00 НМ машинство

21 Резен алат 44500000-5 стоки јуни 150,000.00 НМ машинство

22
Масла и мазива

24951000-5 

09211000-1 стоки
септември

2,000,000.00
ПОП

машинство,екплоа

т.на возила

23 Набавка на хидраулични вентили и останати делови од хидраулични инсталации 42000000-6 стоки јули 300,000.00 НМ машинство

24 Камера за визуелизација на внатрешноста на цевководите 32000000-3 стоки октомври 700,000.00 ПОП развој,инвестиција

25
Канцелариски материјали и опрема за укоричување 30100000-0 стоки

октомври
600,000.00

НМ
сите сектори и 

одделенија

26
Компјутерска опрема 30200000-1 стоки

октомври
800,000.00

ПОП

сите сектори и 

одделенија,брана,д

ел.тех.

27
Електрична енергија 09310000-5 стоки

февруари
6,500,000.00

ОП
електроенергетика

28
Електроматеријали за тековно одржување и одржување на хидроцентрали 31000000-6 стоки

јануари
10,400,000.00

ОП
електроенергетика

29

Нож-грејдер-рамнач за трактор 31000000-6 стоки

април

120,000.00

НМ собирен 

канал,инвестицијa

30 Алуминиумски мерни летви и Мерни хидролошки летви 38000000-5 стоки септември 110,000.00 НМ собирен канал

31 Моторцикли 34000000-7 стоки јули 210,000.00 НМ собирен канал

32
Лична заштитна опрема и медицински материјал 18100000-0 стоки

декември
1,500,000.00

ПОП
одд.за безбедност 

и здравје

33
Средства за дезинфекција 33000000-0 стоки

април
250,000.00

НМ
одд.за безбедност 

и здравје

34 Материјали и средства за хигиена 33000000-0 стоки октомври 300,000.00 НМ општи правни 
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35
Инвентар за кујна во дирекција 31000000-6 стоки

април
140,000.00

НМ општи правни 

работи,рибник,

36 Канцелариски мебел 39130000-2 стоки април
190,000.00

НМ експлоатација

37
Инструменти и апарати за потребите на педолошката лабораторија 38000000-5 стоки

мај
200,000.00

НМ
експлоатација,инве

стиција

38
Двоглед 32000000-3 стоки

мај
30,000.00

НМ брана

39 Прохромски мрежи за шлицовии заштитни мрежи 44000000-0 стоки јуни 210,000.00 НМ брана,рибник

40

Опрема за греење 31000000-6 стоки

јули

150,000.00

НМ
брана,рибник,маш

инство,инвестициј

а

41

Уреди и иснтрументи за потребите на брана

31000000-6 

38000000-5 стоки

август

1,000,000.00

ПОП
брана,инвестиција

42 Пумпа за црпење на вода 42000000-6 стоки април 150,000.00 НМ инвестиција

43 Резервни делови за метеролошка опрема 38000000-5 стоки мај 100,000.00 НМ брана

44 Свежа риба-крап и замрзната риба 15000000-8 стоки март 1,200,000.00 ПОП комерција

45 Разладни уреди за рибарница 31000000-6 стоки февруари 300,000.00 НМ комерција

46 Биоразградливи кеси и касапска хартија 39000000-2 стоки октомври 100,000.00 НМ комерција

47 Течен нафтен гас 09000000-3 стоки февруари 100,000.00 НМ комерција

48 Тесал цевки и спојки 44160000-9 стоки март 10,000,000.00 ОП дцм

49 Челични цевки и делови 44160000-9 стоки март 8,000,000.00 ОП дцм

50 ПВЦ опрема (цевки и спојни делови) 44160000-9 стоки април 10,000,000.00 ОП дцм

51 Хидромеханичка опрема 44160000-9 стоки април 10,000,000.00 ОП дцм,брана

52 Рибен подмадок 03310000-5 стоки март 2,600,000.00 ПОП рибник

53 Храна за виножитна пастрмка 15700000-5 стоки декември 12,000,000.00 ОП рибник

54 Опрема и инструменти за рибник (апарат за дозирање кислород,хидруличен вичјуќар,ув 

ламба) 38000000-5 стоки

мај

370,000.00

НМ

рибник

55
Прехранбени производи од тесто за ски центар Ниже Поле 15000000-8 стоки

јануари
400,000.00

НМ
зтц

56 Прехранбени производи,пијалоци,чаши и хартиени средства, 15000000-8 стоки ноември 1,200,000.00 ПОП зтц,рибник

57 Карти за ски центар-Ниже поле 31000000-6 стоки ноември 60,000.00 НМ зтц
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58 Радио станици 31000000-6 стоки сптември 120,000.00 НМ зтц

59 Телевизори за ЗТЦ 31000000-6 стоки јуни 100,000.00 НМ зтц

60 Гасеници за четирицикл 38000000-5 стоки јули 400,000.00 НМ зтц

61 Набавка на санитарија 44410000-7 стоки април 1,200,000.00 ПОП зтц,други сектори

62 Фреквентен регулатор за мал ски лифт 38000000-5 стоки јули 200,000.00 НМ зтц

63
Набавка на кујнска и друга опрема за потребите на 

Чајџилница(фрижидер,шпорет,фритеза и др.опрема) 39000000-2 стоки
мај

100,000.00
НМ

зтц,инвестиција

64
Набавка на опрема за греење 31000000-6 стоки

јули
150,000.00

НМ
зтц,инвестиција, 

машинство

65 Порибителен материјал 03310000-5 стоки март 300,000.00 НМ заштита на води

66 Ветеринарно медицински препарати 33000000-0 стоки март 300,000.00 НМ заштита на води

67 Опрема за физичко-хемиска лабораторија 38000000-5 стоки април 600,000.00 НМ заштита на води

68 Опрема за физичко-хемиска анализа на вгодата 38000000-5 стоки април 750,000.00 ПОП заштита на води

69 Потрошен материјал за хидро-метеролошки работи 38000000-5 стоки мај 50,000.00 НМ заштита на води

70 Опрема за микробиолошка лабораторија 38000000-5 стоки мај 200,000.00 НМ заштита на води

71 Хидрометриска опрема 38000000-5 стоки јуни 300,000.00 НМ заштита на води

72 Опрема за следење на метеролошки појави 38000000-5 стоки јуни 150,000.00 НМ заштита на води

73 Дигитални сертификати 32000000-3 стоки февруари 60,000.00 НМ јавни набавки

74 Товарно моторно возило камион со носивост до 15т 34000000-7 стоки јуни 6,000,000.00 ОП инвестиција

75 Набавка на чамец со мотор 34000000-7 стоки јуни 600,000.00 НМ инвестиција

76 Опрема за чистење на снег 34000000-7 стоки август 1,200,000.00 ПОП инвестиција

77 Набавка на хидрауличен чекан 34000000-7 стоки септември 600,000.00 НМ инвестиција

78
Телефонска опрема 32000000-3 стоки

октомври
750,000.00

ПОП
дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

79
Опрема за видео надзор 32000000-3 стоки

октомври
200,000.00

НМ
дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

80
Опрема за регистрирање на работно време 38700000-2 стоки

октомври
120,000.00

НМ дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

81
Потрошен материјал за компјутерска опрема 30200000-1 стоки

септември
90,000.00

НМ
дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

82 Резервни делови за градежни машини 34000000-7 стоки септември 2,400,000.00 ПОП екпл.на возила
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83 Резервни делови за возила,мопеди,чамци, санки,ратрак,агрегати,пумпи за вода, 

трактор,камион 34000000-7 стоки
август

2,110,000.00
ПОП

екпл.на возила

84 Пневматици,автокозметика,акумулатори,материјали,опрема и алат за возила 34000000-7 стоки септември 1,800,000.00 ПОП екпл.на возила

85 Тонери и кертриџи 30000000-9 стоки април 600,000.00 НМ сите сектори

86

Набавка, монтажа и пуштање во работа на електромагнетен мерач на проток на ХЕЦ 

Филтерница, за потребите на тарифирање на потрошена вода и набавка, монтажа и 

пуштање во работа на оптокаплерски заштити од атмосферски празнења за вкупно 10 

електромагнетни мерачи на проток 38000000-5 стоки

јуни

1,050,000.00

ПОП

електроника

87 Електронски модули 38000000-5 стоки јули 500,000.00 НМ електроника

88 Делови за електроника 31731100-0 стоки септември 500,000.00 НМ електроника

89 Делови за радиостаници 38000000-5 стоки септември 300,000.00 НМ електроника

90 Системи за непрекинато електрично напојување за компјутерски центар, репетитор 

Паралово, и зафати на главниот канал 38000000-5 стоки
октомври

1,600,000.00
ПОП

електроника

91
Резервни делови и поправка на инсертни електромагнетни мерачи на проток на гл.канал 38000000-5 стоки

октомври
600,000.00

НМ
електроника

92 Зимска опрема за вработени во Ниже Поле 18000000-9 стоки јануари 150,000.00 НМ зтц

ВКУПНО I 130,400,000.00

II Договори и рамковни спогодби за  јавни набавки на услуги

1
Услуги за одржување, поправки и надоградување на систем за парно греење и 

водоводни инсталации 50000000-5
услуги октомври

520,000.00
НМ

подготовка и 

одржување,брана

2
Лимарски услуги 50000000-5

услуги октомври
800,000.00

ПОП
подготовка и 

одржување,зтц

3
Услуги за заварување 50000000-5

услуги август
260,000.00

НМ
подготовка и 

одржување

4
Ревизија на проектна документација 71000000-8

услуги април
390,000.00

НМ
подготовка и 

одржување

5
Сервисирање ,ремонти и електроенергетски услуги за тековно одржување на 

електроенергертска опрема и одржување на опрема во хидроцентрали 50000000-5
услуги октомври

10,000,000.00
ОП

електроенергетика

6
Испитување на електроенргетска опрема во ХЕЦ 50000000-5

услуги октомври
2,300,000.00

ПОП
електроенергетика

7 Сервисирање на целокупната опрема на Кула зафат 50000000-5 услуги септември 1,000,000.00 ПОП машинство

8 Испитување и полнење на боци со оксиген и кислород 50000000-5 услуги февруари 70,000.00 НМ машинство

9 Проширување (надградба) на системот за следење на вибрации на ХЕЦ на брана 50000000-5 услуги мај 500,000.00 НМ машинство
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10 Ставање во функција на постоечките “winter кennedy” мерачи на проток 50000000-5 услуги јули 400,000.00 НМ машинство

11 Генерален ремонт на хидраулична инсталација на ХЕЦ “Филерница“ 50000000-5 услуги јуни 300,000.00 НМ машинство

12 Изработка на проект за зголемување на ефикасноста на ХЕЦ “Биолошки минимум“ 50000000-5 услуги август 300,000.00 НМ машинство

13 Испитување на состојбата на работното коло на II агрегат 50000000-5 услуги јуни 300,000.00 НМ машинство

14 Замена на турбинско лежиште на III агрегат 50000000-5 услуги јуни 200,000.00 НМ машинство

15
Генерален ремонт на хидраулична инсталација и вентил од by-pass на “ХЕЦ Биолошки 

минимум“ 50000000-5
услуги септември

300,000.00
НМ

машинство

16
Изработка и замена на хидрауличен цилиндар од регулациониот затворач на темелниот 

испуст 50000000-5
услуги мај

250,000.00
НМ

машинство,инвест

иција

17
Услуги за сервисирање и одржување на ски лифтовите, како и нивни технички преглед 50000000-5

услуги септември
1,000,000.00

ПОП
машинство

18
Комплетна репарација на системот за парно греење во стопански двор со инсталирање на 

нов котел 50000000-5
услуги септември

1,200,000.00
ПОП

машинство

19 Изработка на проекти 71000000-8 услуги септември 3,000,000.00 ПОП развој

20 Изработка на проекти и ревизија на проекти за свлечиште на главен канал 71000000-8 услуги март 600,000.00 НМ г.д.к

21 Геодетски услуги 71000000-8 услуги декември 6,000,000.00 ОП развој

22 Осигурителни услуги 66000000-0 услуги септември 4,500,000.00 ОП

23
услуги за фиксна телефнија и интернет 64000000-6

услуги ноември
1,500,000.00

ПОП

дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

24
услуги за мобилна телефонија 64000000-6

услуги април
1,500,000.00

ПОП

дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

25
сервисни услуги за фиксна и мобилна телефонија 50000000-5

услуги април
100,000.00

НМ

дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

26
сервисни услуги за компјутерска опрема 50000000-5

услуги април
300,000.00

НМ

дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

27
сервис и одржување на видео надзор 50000000-5

услуги мај
100,000.00

НМ

дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

28
сервис и одржување за безжични линкови 50000000-5

услуги мај
100,000.00

НМ

дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

29
сервис и одржување на систем за контрола на работно време 50000000-5

услуги мај
50,000.00

НМ

дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

30
одржување на веб страна 72000000-5

услуги февруари
50,000.00

НМ

дел.тех.аплик,елек

тр.и дал

31 технички преглед на возила 50000000-5 услуги март 400,000.00 НМ шоклровски

32
контрола,сервиси полнење на пп апарати и контрола на противпожарен систем 50000000-5

услуги март
150,000.00

НМ
одд.за безбедност 

и здр,.

33
услуги за ддд 90000000-7

услуги мај
300,000.00

НМ
одд.за безбедност 

и здр,рибник
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34
проценка на ризик на работни места 66000000-0

услуги март
500,000.00

НМ
одд.за безбедност 

и здр,.

35 санитарни прегледи 85000000-9 услуги јуни 70,000.00 НМ
одд.за безбедност 

и здр,рибник

36 чистење на септичка јама 90000000-7 услуги мај 50,000.00 НМ брана

37
изработка на проект за сеизмичка оскултација 71000000-8

услуги август
600,000.00

НМ
брана (за две 

години)

38 изработка на проект за геодетска оскултација 71000000-8 услуги август 120,000.00 НМ брана

39
промена на сајла што служи за автоматско затворање на лептираст затворач во случај на 

хаварија на челичен цевковод 50000000-5
услуги јули

1,000,000.00
ПОП

брана,инвестиција

40 ревизија на работењето 79200000-6 услуги мај 500,000.00 НМ директор

41 услуги за ревизија 79200000-6 услуги октомври 300,000.00 НМ финансов

42 ветеринарни услуги 85200000-1 услуги септември 200,000.00 НМ рибник

43 шпедитерски услуги 79000000-4 услуги септември 50,000.00 НМ комерција

44 софтвер за динамичка регулција на системот 72000000-5 услуги ноември 500,000.00 НМ инвестиција

45
обезбедување на целокупна документација за добивање на согласност, пренамена на 

земјиште,елаборат,инфраструктурни и основни проекти 71000000-8
услуги јуни

500,000.00
НМ

инвестиција

46
Ревизија на проект за фотоволтаична централа 71000000-8

услуги јануари
300,000.00

НМ

47 услуги за превоз на вработени во Стопански двор 60000000-8 услуги мај 600,000.00 НМ експл.на возила

48 услуга за изготвување на софтвер за евиденција и одржување на возен парк 72000000-5 услуги мај 500,000.00 НМ експл.на возила

49
Изнајмување на механизација 45500000-2

услуги јануари
2,000,000.00

ПОП
експл.на 

возила,дцм

50 транспортни услуги со тмв 60000000-8 услуги јуни 300,000.00 НМ експл.на возила

51 услуги за одржување и надградба на ЈПС системи за возила 72000000-5 услуги јуни 1,200,000.00 ПОП експл.на возила

52 Сервис на возила и машини во гарантен рок 50000000-5 услуги февруари 840,000.00 ПОП експл.на возила

53 каросериски услуги 50000000-5 услуги февруари 300,000.00 НМ експл.на возила

54 услуги со смоли 50000000-5 услуги август 100,000.00 НМ експл.на возила

55 услуги за оджување и поправка на мотори за чамци Меркури 50000000-5 услуги март 180,000.00 НМ експл.на возила

56
Различни услуги за дефектажа, одржување и поправка на градежни машини, 

возила,специјални возила,ратрак,санки, и останата опрема 50000000-5
услуги јуни

3,000,000.00
ПОП

експл.на возила

57 Сервисни услуги за електроника 50000000-5 услуги мај 500,000.00 НМ

58
изведба на систем за мерење на предадена вода на ЈКП Водовод од ХЕЦ Филтерница 72000000-5

услуги април
6,000,000.00

ОП
инвестиција

59 санирање на ракохвати во ревизиона галерија 50800000-3 услуги октомври 200,000.00 НМ брана
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60 образовни услуги 80000000-4
посебни 

услуги
февруари

600,000.00
НМ

61 изнајмување на простор во пишани медиуми 79000000-4 услуги јануари 300,000.00 НМ

62 ресторански услуги 55300000-3 услуги февруари 600,000.00 НМ

63 услуги за изработка на рекламен материјал 22000000-0 услуги октомври 300,000.00 НМ

64 проценка на капитал на претпријатието 79000000-4 услуги септември 350,000.00 НМ книговодтво

65 наградба на софтвер 72000000-5 услуги ноември 100,000.00 НМ книговодтво

66 одржување на софтвер 72000000-5 услуги ноември 150,000.00 НМ книговодтво

67 одржување на прогарама на наплата 72000000-5 услуги ноември 360,000.00 НМ експлоатација

68 набавка, транспорт и монтажа на челично јаже  и генерален ремонт на затворачот
50000000-5

услуги март
1,000,000.00

ПОП
машинство,инвест

иција

69 расчистување на делот од косата пруга што се наоѓа под вода 90000000-7 услуги март 1,200,000.00 ПОП машинство

 вкупно II 

64,110,000.00

III Договори и рамковни спогодби за  јавни набавки на работи

1
Реконструкција на управната зграда со цел подобрување функционалноста и 

енергетската ефикасност 45000000-7 работи
февруари

5,200,000.00
ПОП

подготовка и 

одржување,инвест

иција

2
Санација на свлечиште на km 21 + 360 со обновување на пристапен пат според Основен 

проект. 45000000-7 работи
април

6,900,000.00
ПОП

3
Санација на свлечиште на главен канал 45000000-7 работи

март
3,000,000.00

ПОП

4 Изградба на монтажен објект-магацин
45000000-7 работи

март
300,000.00

НМ
рибник,инвестициј

а

5 Изградба на настрешница
45000000-7 работи

март
2,200,000.00

ПОП
зтц,инвестиција

6 Рехабилитација на постоечки цевководи и инсталирање на соодветна опрема
45000000-7 работи

март
5,000,000.00

ПОП
дцм, инвестиција

8
Набавка,испорака и инсталирање на целоупна оппрема со комплет поврзување, 

испитување и пуштање во работа на фотонапонски панели, инвертори,енергетски 

трансфорамтори,комплет кабловски разводи
45000000-7 работи

мај

28,000,000.00

НМ

инвестиција
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9 Замена на дограма и врати на брана
45000000-7 работи

мај
300,000.00

НМ
брана

10 Санација на валобран на брана/бранобран
45000000-7 работи

мај
900,000.00

НМ
брана

11 Санација на аквадукти од внатрешна и надворешна страна
45000000-7 работи

април
1,840,000.00

ПОП собирен 

канал,инвесиција

12 Санација на покривни плочи на аквадукти на СК
45000000-7 работи

април
1,700,000.00

ПОП
собирен канал

13
Санација на антикорозивна заштита  на цевковод на темелен испуст на брана 45000000-7 работи

јуни
3,900,000.00

ПОП
подготовка и 

одржување

14
Санација на покривки на објекти 45000000-7 работи

август
2,600,000.00

ПОП
подготовка и 

одржување

15
Санација на затворен резервоар за вода на брана за техничка вода и 

противпожарна заштита 45000000-7 работи
август

260,000.00
НМ

подготовка и 

одржување

16
Санација на отворен резервоар за вода на брана и систем за наводнување на 

зелени површини 45000000-7 работи
јули

130,000.00
НМ

подготовка и 

одржување,брана

17
Реконструкција на санитарни јазли на објектите 45000000-7 работи

септември
510,000.00

НМ
подготовка и 

одржување,зтц

18
Реновирање на објекти и работни простории 45000000-7 работи

септември
3,900,000.00

ПОП
подготовка и 

одржување

19 Реконструкција на осум зафатни градби 45000000-7
услуги октомври

570,000.00
НМ гдк, инвестиција

 вкупно  III
67,210,000.00

 СЕ ВКУПНО: I + II +III
261,720,000.00

Легенда:

ОП - Отворена постапка

ПОП - Поедноставена отворена постапка  

НМВ -Набавка од мала вредност

Јавните набавки ќе се реализираат согласно временската динамика  неведена во прегледот , со евентуални отстапувања во зависност 

од расположливите финансиски средства на претпријатието. Дел од постпаките ќе завршуваат со склучување на рамковна спогодба 

така што ќе се реализираат по потреба.
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