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план за јавни набавки за 2021 година

 бр.

Предмет на договорот за јавна набавка 

/ рамковната спогодба

Шифра 

според 

ОПЈН

Вид на 

догово

р за 

јавна 

набавка

Очекуван 

почеток на 

постапкат

а

Проценета 

вредност на 

договорот/рамко

вната 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 електрична енергија 09310000-5 стоки февруари 3.000.000,00 поп електроенергетика

2 електротехнички материјали за тековно одржување 31000000-6 стоки ноември 5,000,000.00 оп електроенергетика

3 електроматеријали и мерна електроопрема за хидроцентрали 31000000-6 стоки февруари 600,000.00 нмв електроенергетика

4 електрични апарати 31000000-6 стоки февруари 400,000.00 нмв електроенергетика

5 канцелариски материјали и опрема за укоричување 30100000-0 стоки ноември 600,000.00 нмв сите служби

6 канцелариски мебел 39130000-2 стоки јуни 300,000.00 нмв сите служби

7 градежни материјали 44100000-1 стоки мај 4,000,000.00 поп подг.и одр.

8 рачен алат и прибор за работа 44500000-5 стоки март 600,000.00 нмв сите служби

9 алат и опрема на електричен и моторен погон 31000000-6 стоки април 600,000.00 нмв сите служби

10 материјали и средства за хигиена 33000000-0 стоки мај 600,000.00 нмв сите служби

11 приклучна градежна механизација 43000000-3 стоки март 500,000.00 нмв с.к,инвестициона програма

12 свежа риба (крап) и замрзната 15000000-8 стоки мај 1,200,000.00 поп комерција

13 разладни уреди за рибарница 31000000-6 стоки март 300,000.00 нмв комерција

14 телефонска централа 32000000-3 стоки мај 1,100,000.00 поп ит

15 телефонски апарати 32000000-3 стоки август 200,000.00 нмв ит

16 Набавка на информатичка опрема 30200000-1 стоки февруари 2,500,000.00 поп ит,инвестициона програма

17 антени за безжична комуникација 32000000-3 стоки мај 200,000.00 нмв ит

18 двоглед 38000000-5 стоки јун 50,000.00 нмв ит

19 видео опрема 32000000-3 стоки јуни 900,000.00 поп ит

20 екстра лесно масло за горење 09000000-3 стоки ноември 1,000,000.00 поп подг.и одр.

21 резервни делови за компјутери , опрема и дрон 30200000-1 стоки февруари 400,000.00 нмв ит
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22 апарати и картички за регистрирање на раб. време 38700000-2 стоки август 120,000.00 нмв ит

23 водоинсталатерски материјали 44000000-0 стоки август 300,000.00 нмв подг.и одр,рибник

24 бои, лакови, прибор 44800000-8 стоки јуни 400,000.00 нмв подг.и одр.

25 штрафовска роба 44520000-1 стоки април 400,000.00 нмв подг.и одр.

26 брави, клучеви и цилиндри 44520000-1 стоки мај 120,000.00 нмв подг.и одр.

27 брусни плочи 44000000-0 стоки март 100,000.00 нмв подг.и одр.

28 електроди и прибор за заварување 31000000-6 стоки март 120,000.00 нмв подг.и одр.

29 електронски манометри 38000000-5 стоки април 72,000.00 нмв развој

30 мерни инструменти со додаток за меморирање на

 мерените податоци 38000000-5 стоки
октомври 90,000.00 нмв

развој

31
камера за визуелизација на состојбите во цевната мрежа заради 

утврдување на состојбата на цевководите: GDK, сифоните на GDK 

и A  и цевководите на брана (темелен) 32000000-3 стоки

декември 700,000.00 поп

развој

32 печка на дрва 31000000-6 стоки октомври 50,000.00 нмв машинство

33 резен материјал 14000000-1 стоки јули 350,000.00 нмв машинство

34 резен алат 44500000-5 стоки јуни 250,000.00 нмв машинство

35 табласти затворачи со рачен и електромоторен погон (зафат Г0 и 

зафат R1) со можност за далечинско управување на истите 44000000-0 стоки

април 2,000,000.00 поп

машинство

36
материјали и делови за сервисирање на Алиментационен канал 42000000-6 стоки

ноември 150,000.00 нмв
машинство

37
Материјали и делови за сервисирање на Главен доводен канал 42000000-6 стоки

октомври 250,000.00 нмв
машинство

38 материјали и делови за сервисирање на хидроцентрали 42000000-6 стоки септември 650,000.00 поп машинство

39 материјали и делови за сервисирање на Кула зафат 42000000-6 стоки октомври 1,000,000.00 поп машинство

40
материјали и делови за сервисирање на Кос табласт затворач 42000000-6 стоки

октомври 800,000.00 поп
машинство

41 материјали и делови за сервисирање на опрема на брана 42000000-6 стоки август 350,000.00 нмв машинство

42 инструменти за потребите на педолошка лабораторија 38000000-5 стоки август 300,000.00 нмв екплоатација

43 карти за ски центар 31000000-6 стоки ноември 60,000.00 нмв зтц

44 радио станици 32000000-3 стоки ноември 120,000.00 нмв екплоатација

45 кујнска и друга опрема за потребите на Чајџилница 31000000-6 стоки октомври 200,000.00 нмв инвестициона програма
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46 агрегати за струја 42000000-6 стоки април 600,000.00 нмв за сите служби

47 пумпи за вода 42000000-6 стоки април 150,000.00 нмв инвестициона програма

48 прехранбени продукти од тесто 15000000-8 стоки фебрруари 400,000.00 нмв зтц

49
прехранбени производи,пијалоци чаши и хартиени средства 15000000-8 стоки

ноември 1,200,000.00 поп
зтц

50 биоразградувачки кеси и касапска хартија 39000000-2 стоки октомври 100,000.00 нмв комерција

51 тесал цевки и спојки 44160000-9 стоки март 8,000,000.00 оп дцм

52 челични цевки и делови 44160000-9 стоки март 6,000,000.00 оп дцм

53 изградба на нов цевковод од брана до зафат го 44160000-9 стоки март 10,000,000.00 оп инвестициона програма

54
изградба на нови цевководи и инсталирање на соодветна 

хидромеханичка опрема 44160000-9 стоки
март 5,000,000.00 оп

инвестициона програма

55 пвц опрема(цевки и спојни делови) 44160000-9 стоки април 8,000,000.00 оп дцм

56 хидромеханичка опрема 44160000-9 стоки март 6,000,000.00 оп дцм

57
набавка транспорт и монтажа на полиетлиенски црева и фазонски 

делови 44160000-9 стоки
април 1,000,000.00 поп

дцм

58 материјали за водоводна мрежа 44160000-9 стоки април 300,000.00 нмв дцм,рибник

59
резервни делови за возила (лесни и теренски) 34000000-7 стоки

февруари 5,800,000.00 оп машинство и експлоатација на 

возила

60
резервни делови за градежни ,земјоделски машини  и  товарни 

возила 34000000-7 стоки
февруари 1,500,000.00 поп

машинство и екплоатација на 

возила

61
резервни делови за мопеди,агрегати и специјални машини 34000000-7 стоки

февруари 560,000.00 нмв машинство и екплоатација на 

возила

62
пневматици,акумулатори,автокозметика, опрема за возила и алат 34000000-7 стоки

февруари 1,100,000.00 поп
машинство и екплоатација на 

возила

63
масла и мазива

24951000-5 

09211000-1 стоки
мај 1,200,000.00 поп машинство и експлоатација на 

возила

64
горива(бензин и дизел) 09000000-3 стоки

март 5,700,000.00 оп
машинство и експлоатација на 

возила

65

товарно моторно возило-камион со носивост до 15 тони 34000000-7 стоки

април 7,000,000.00 оп машинство и експлоатација на 

возила,инвестициона програма
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66

пмв минибус 34000000-7 стоки

мај 2,500,000.00 поп машинство и експлоатација на 

возила,инвестициона програма

67
градежни машини 34000000-7 стоки

јуни 13,000,000.00 оп
инвестициона програма

68

мотор за чамец 34000000-7 стоки

мај 100,000.00 нмв машинство и експлоатација на 

возила,инвестициона програма

69
монтажна цистерна за точење на гориво 1-2 тона за возила кои се 

на терен 34000000-7 стоки

октомври 100,000.00 нмв
машинство и експлоатација на 

возила,инвестициона програма

70
лична заштитна опрема и медицински материјал 18100000-0 стоки

октомври 1,900,000.00 поп
одделение за безбедност

71
средства за дезинфекција и заштитни маски 33000000-0 стоки

март 250,000.00 нмв
одделение за безбедност

72 рибен подмладок за калифорниска пастрмка 03310000-5 стоки февруари 2,000,000.00 поп рибник

73 храна за виножитна пастрмка 15700000-5 стоки септември 12,000,000.00 оп рибник

74 ув ламба за прочистување на одпадни води 38000000-5 стоки септември 60,000.00 нмв рибник

75 апарат за дозирање течен кислород во базени 38000000-5 стоки август 100,000.00 нмв рибник,инвестициона програма

76 сол нејодирана 15000000-8 стоки август 60,000.00 нмв рибник

77 тонери и кертриџи 30000000-9 стоки март 600,000.00 нмв за сите служби

78 порибителен материјал 03310000-5 стоки април 300,000.00 нмв заштита на води

79 ветеринарно медицински препарати 33000000-0 стоки април 300,000.00 нмв заштита на води

80 течен нафтен гас 09000000-3 стоки март 100,000.00 нмв комерција

81 набавка на вакумски два нови прекинувачи и демонтажа на два 

постоечки маслени прекинувачи 31000000-6 стоки

септември 2,500,000.00 поп

електроенергетика

82 електронски модули 38000000-5 стоки мај 500,000.00 нмв електроника

83 делови за електроника 31731100-0 стоки март 500,000.00 нмв електроника

84 делови за радиостаници 38000000-5 стоки април 300,000.00 нмв електроника

85 фиксен систем за сеизмометрија 38000000-5 стоки мај 4,300,000.00 оп електроника

86
резервни делови за инсертни електромагнетни мерачи на проток 

на гл.канал 38000000-5 стоки
октомври 600,000.00 нмв

електроника
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87
набавка, монтажа и пуштање во работа на инсертни 

електромагнетни мерачи на проток на зафат Драгор-Довлеџик и 

зафат Г2 38000000-5 стоки

октомври 500,000.00 нмв

електроника

88 набавка, монтажа и пуштање во работа на електромагнетен мерачи 

на проток и оптокаплерски заштити 38000000-5 стоки

ноември 2,500,000.00 поп
електроника

89
набавка на системи за непрекинато електрично напојување за 

компјутерски центар, репетитор Паралово, и зафати на главниот 

канал 38000000-5 стоки

август 1,600,000.00 поп

електроника

90
набавка на уреди и инструменти за потребите на брана 38000000-5 стоки

јули 1,000,000.00 поп
инвестициона програма

91 огревно дрво 03413000-8 стоки септември 400,000.00 нмв сите служби

92 резервни делови, потрошни материјали, ситен инвентар и 

хемикалии и реагенси за хемиско-микробиолошка лабораторија 38000000-5 стоки јуни

600,000.00 нмв

заштита на води

93 потрошен материја за хидро-метеролошки работи 38000000-5 стоки октомври 50,000.00 нмв заштита на води

94 опрема за физичко хемиска анализа на водата 38000000-5 стоки август 750,000.00 поп заштита на води

95 опрема за микробиолошка лабораторија 38000000-5 стоки септември 200,000.00 нмв заштита на води

96 хидрометриска опрема 38000000-5 стоки јули 300,000.00 нмв заштита на води

97 опрема за следење на метеролошки појави 38000000-5 стоки јули 160,000.00 нмв заштита на води

98 електронска рампа за дирекција 34900000-6 стоки јуни 600,000.00 нмв заштита на води

99 дигитални сертификати 32000000-3 стоки март 60,000.00 нмв јавни набавки

100

моторно возило за движење по планински предели четвороцикл 34000000-7 стоки

април 600,000.00 нмв собирен канал,инвестициона 

програма

101
проширување на дцм 44160000-9 стоки

април 3,000,000.00 поп
инвестициона програма

102 набавка на пелети 03400000-4 стоки јуни 1,000,000.00 поп машинство,стопански двор

вкупно I 155,002,000.00

II
Договори и рамковни спогодби за  јавни набавки на 

услуги

1
контрола, сервис и полнење на пп апарати  и контрола на 

противпожарен систем 50000000-5
услуги март 150,000.00 нмв

одделение за безбедност
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2
инсталирање на противпожарен систем 51700000-9

услуги мај 300,000.00 нмв
одделение за безбедност

3 изработка на функционална анализа 71000000-8 услуги фебруари 300,000.00 нмв правна сл.

4
изработка на правилник за плати 71000000-8

услуги фебруари 200,000.00 нмв
правна сл.

5 шпедитерски услуги 79000000-4 услуги мај 50,000.00 нмв комерција

6
услуги за фиксна телефонија и интернет 64000000-6

услуги ноември 1,500,000.00 поп
ит

7
услуги за мобилна телефонија 64000000-6

услуги април 1,500,000.00 поп
ит

8
софтвер 72000000-5

услуги мај 500,000.00 нмв
ит

9
сервис и услуги за фиксна и мобилна телефонија 50000000-5

услуги март 100,000.00 нмв
ит

10
сервис и услуги за компјутерска опрема 50000000-5

услуги април 300,000.00 нмв
ит

11
сервис и одржување за видео надзор 50000000-5

услуги април 100,000.00 нмв
ит

12
сервис и одржување за безжични линкови 50000000-5

услуги јуни 50,000.00 нмв
ит

13
сервис и одржување за систем за контрола на раб. време 50000000-5

услуги јуни 50,000.00 нмв
ит

14
изнајмување на градежна и друга механизација 45500000-2

услуги ноември 2,600,000.00 поп
подг.и одрж, машинство и 

експлоатација на возила

15
услуги за одржување, поправки  на систем за парно греење и 

водоводни инсталации 50000000-5
услуги јули 300,000.00 нмв

подг.и одрж.

16
лимарски услуги 50000000-5

услуги мај 600,000.00 нмв
подг.и одрж.,глав.довод.канал

17
услуги за заварување 50000000-5

услуги мај 600,000.00 нмв
подг.и одрж.

18
изработка на проектна документација 71000000-8

услуги април 600,000.00 нмв
подг.и одрж.
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19
ревизија на проектна документација 71000000-8

услуги мај 600,000.00 нмв
подг.и одрж.

20
изработка на проект за објект прва делница на ДЦМ 71000000-8

услуги април 90,000.00 нмв
подг.и одрж.

21
изработка на проект за плато и настрешница во стопански двор 71000000-8

услуги април 50,000.00 нмв
подготовка и одржување

22
проект за гис системи 71000000-8

услуги март 500,000.00 нмв
развој

23
проект за вештачки снег 71000000-8

услуги март 500,000.00 нмв
развој

24
проект за реконструкција на кров во дирекција 71000000-8

услуги април 400,000.00 нмв
развој

25 Геодетски услуги 71000000-8 услуги февруари 6,000,000.00 оп развој

26
Консултантски услуги 71000000-8

услуги март 200,000.00 нмв
развој

27
санација  на парно греење во стопански двор услуга 50000000-5

услуги јуни 1,200,000.00 поп
инвестициона 

програма,машинство

28 услуги за сервисирање и одржување на ски лифтовите, како и 

нивни технички преглед 50000000-5
услуги септември 1,000,000.00 поп

машинство

29 Изработка и замена на хидрауличен цилиндар од регулациониот 

затворач на темелниот испуст 50000000-5

услуги септември 250,000.00 нмв
машинство

30 проширување (надградба) на системот за следење на вибрации на 

ХЕЦ на брана 50000000-5

услуги септември 500,000.00 нмв

машинство

31
презаливање на две турбински лежишта од ХЕЦ “Стрежево“ 50000000-5

услуги октомври 150,000.00 нмв
машинство

32
генерален ремонт на хидраулична инсталација на ХЕЦ 

“Филерница“ 50000000-5
услуги август 300,000.00 нмв

машинство

33
испитување и полнење на боци со кислород, ацетилен и азот 50000000-5

услуги ноември 70,000.00 нмв
машинство

34 генерален ремонт на хидраулична инсталација и вентил од by-pass 

на “ХЕЦ Биолошки минимум“ 50000000-5

услуги август 300,000.00 нмв
машинство
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35
услуги за монтажа и заварување на дуктилни цевки и фазонски 

делови 45500000-2
услуги јуни 1,000,000.00 поп

дцм

36
обработка,заварувње и монтажа на челични цевководии фазонски 

делови 45500000-2
услуги јули 4,000,000.00 оп

дцм

37
технички преглед на возила 50000000-5

услуги март 300,000.00 нмв машинство и експлоатација на 

возила

38
услуги за одржување и надградба на јпс системи за возила 72000000-5

услуги ноември 600,000.00 нмв
машинство и експлоатација на 

возила

39

услуги за превоз на вработени во стопански двор при ЈП Стрежево 60000000-8

услуги мај 600,000.00 нмв машинство и експлоатација на 

возила

40 поправка и одржување на пневматици,хидраулични црева,гуртни и 

други автоделови 50000000-5
услуги февруари 600,000.00 нмв машинство и експлоатација на 

возила,војо

41

поправка и одржување на возила, мопеди,санка,агрегати и друго 50000000-5

услуги јуни 1,120,000.00 поп машинство и експлоатација на 

возила,војо

42 услуга за поправка и одржување на градежни машини товарни и 

специјални возила 50000000-5

услуги септември 1,400,000.00 поп машинство и експлоатација на 

возила,војо

43
сервисирање на возила во гарантен рок 50000000-5

услуги февруари 210,000.00 нмв
машинство и експлоатација на 

возила 

44

софтвер за евиденција и одржување на возен парк 50000000-5

услуги март 300,000.00 нмв машинство и експлоатација на 

возила

45
транспортни услуги со тмв 60000000-8

услуги јуни 600,000.00 нмв машинство и експлоатација на 

возила

46
услуги за ддд 90000000-7

услуги јуни 300,000.00 нмв
одделение за безбедност,рибник

47
санитарни прегледи 85000000-9

услуги февруари 80,000.00 нмв
одделение за безбедност,рибник

48
ветeринарни услуги 90000000-7

услуги ноември 200,000.00 нмв
рибник
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49
одржување на софтвер 72000000-5

услуги април 200,000.00 нмв
книговодство

50
проект за фотоволтаична централа 71000000-8

услуги февруари 750,000.00 поп
електроенергетика

51
ревизија на проект за фотоволтаична централа 71000000-8

услуги март 500,000.00 нмв
електроенергетика

52
надзор за фотоволтаична централа 71000000-8

услуги април 100,000.00 нмв
електроенергетика

53
сервис на дизел електрични агрегати 50000000-5

услуги април 450,000.00 нмв
електроенергетика

54 сервис на фотоволтаична опрема за напојување на фотоволтаична 

станица 50000000-5

услуги април 200,000.00 нмв

електроенергетика

55
сервис на генератори 50000000-5

услуги април 4,000,000.00 поп
електроенергетика

56
сервис на катодна заштита на цевководи 50000000-5

услуги април 750,000.00 поп
електроенергетика

57
сервис на уред за далечинска дојава 50000000-5

услуги април 100,000.00 нмв
електроенергетика

58 Сервисирање, ремонти и електроенергетски услуги за тековно 

одржување на електроенергетска опрема 50000000-5

услуги октомври 7,000,000.00 оп

електроенергетика

59 испитување на електроенергетска опрема во разводни постројки за 

хидроелектрични централи 50000000-5

услуги јули 2,500,000.00 поп

електроенергетика

60
услуги за ревизија 66000000-0

услуги декември 300,000.00 нмв
книговодство

61

услуга за изработка на софтвер и набавка на хардвер за 

далечински надзор и управување со ХЕЦ “Довлеџик“ и ХЕЦ 

“Филтерница, и надзор на системот за Динамичка регулација од 

произволна локација, и надзор и управување на ХЕЦ “Стрежево“ 

,ХЕЦ “Биолошки минимум“,  и ХЕЦ “Експлоатационен минимум“ 72000000-5

услуги јуни 4,000,000.00 поп

елктроника
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62
сервисни услуги за електроника 50000000-5

услуги јуни 500,000.00 нмв
елктроника

63
поправка на модули за АТЛАС ССТ-М 50000000-5

услуги август 900,000.00 поп
елктроника

64
сеизмичка оскултација на брана 71000000-8

услуги септември 200,000.00 нмв
брана

65
образовни услуги

80000000-4 услуги јануари 600,000.00
посебни 

услуги чл.121 и 122

66
ресторантски услуги 55300000-3

услуги јануари 600,000.00
посебни 

услуги чл.121 и 122

67
осигурителни услуги 66000000-0

услуги октомври 4,500,000.00
оп сите служби

68
услуги за изработка на рекламен материјал 22000000-0

услуги октомври 300,000.00
нмв сите служби

69
изнајмување на простор во пишани медиуми 79000000-4

услуги март 300,000.00 нмв
правна служба

70 изведба на систем за далечинско управување на зафат на р.Драгор 

со далечински пренос на мерените податоци во центарот. 72000000-5

услуги јули 1,000,000.00 поп

инвестициона програма

71 изведба на систем за мерење на предадена вода на ЈКП Водовод од 

ХЕЦ Филтерница 72000000-5

услуги јули 1,000,000.00 поп
инвестициона програма

72 промена на сајла  што служи за автоматско затворање на 

лептирастиот затворач во случај на хаварија на челичниот цевовод 50000000-5 услуги

мај 1,000,000.00 поп

брана,инвестициона програма

 вкупно II 
64,970,000.00

III
Договори и рамковни спогодби за  јавни набавки на 

работи

1 работи и поправки на кровна конструкција во дирекција 45000000-7 работи јуни 6,000,000.00 поп подг.и одрж.

2 реконструкција на управната зграда со цел подобрување 

функционалноста и енергетската ефикасност на објектот 45000000-7 работи јули
4,000,000.00 поп

подг.и одрж.
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3
изведба на енергетски ефикасна фасада и управна зграда и 

промена на дограма - стопански двор 45000000-7 работи август

1,000,000.00 нмв
подг.и одрж, инвестициона 

програма

4
санација на антикорозивна заштита  на цевковод на темелен 

испуст на бран 45000000-7 работи август
3,000,000.00 поп

подг.и одрж.

5
реконструкција на санитарни јазли на објектите 45000000-7 работи октомври

1,200,000.00 нмв
подг.и одрж, глав.дов.канал,зтц

6
промена на ентериер на 8 зафатни градби од салонит табли со 

гипс картон табли 45000000-7 работи август
480,000.00 нмв

главен довод.канал

7
санација на свлечишта 45000000-7 работи јуни

5,000,000.00 поп
главен довод.канал

8
санација на лимен покрив на чајџилница и почетните станици од 

ски лифт 45000000-7 работи септември
300,000.00 нмв

зтц,инвестициона програма

9 изградба на настрешница во кругот на стопански двор 45000000-7 работи септември
3,000,000.00 поп зтц,инвестициона програма

10
набавка ,испорака и инсталирање на целокупната опрема со 

комплет поврзување, испитување и пуштање во работа(изградба на 

фотоволтаична централа со инсталирана моќност до 500kw 

лоцирана на брана Стрежево ) 45000000-7 работи јули

21,000,000.00 поп

електроенергетика,инвестицион

а програма

11 изведба на плато во стопански двор 45000000-7 работи мај
3,000,000.00 поп

машинство и експлоатација на 

возила

12 изградба на помошен објект -настрешница за потребите на 

спортските објекти 45000000-7 работи август

1,500,000.00 поп

инвестициона програма

13 санација на аквадукти од внатрешна и надворешна страна на 

површина од 2000м2 45000000-7

работи јуни 1,200,000.00 нмв собирен.канал,инвестициона 

програма

14 санација на постоечки оштетен аквадукт на собирен канал кај 

зафат на р.Остречка 45000000-7

работи јуни 3,000,000.00 поп собирен канал,инвестициона 

програма

15
санација на покривни плочи на аквадукти на СК 45000000-7

работи јуни 1,000,000.00 нмв
собирен канал

16
монтажен панелен објект на прва делница 45000000-7

работи мај 2,000,000.00 поп
дцм
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17
дислокација на одредени делници од дцм 45000000-7 работи септември

3,000,000.00 поп
инвестициона програма

 вкупно  III 59,680,000.00

 СЕ ВКУПНО: I + II +III 279,652,000.00

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.


