
план за јавни набавки за 2018 година

 бр.

Предмет на договорот за јавна набавка 

/ рамковната спогодба

Шифра 

според 

ОПЈН

Очекуван 

почеток на 

постапката

Проценета вредност на 

договорот/рамковната 

спогодба без ДДВ  

(денари)

Вид на 

постапка
забелешка

1 2 3 4 5 6 7

I
Договори и рамковни спогодби за  јавни 

набавки на стоки

1 екстра лесно масло за горење септември 1,000,000.00 ПБПП

2 храна за калифорниска пастрмка април 10,500,000.00 ОП

3 рибен подмладок февруари 1,500,000.00 ОП 1.500.000,00 по одлука за ј.н

4 тесал цевки април 1,000,000.00 ПБПП

5 челични цевки април 1,000,000.00 ОП

6 пвц цевки април 4,000,000.00 ОП

7 хидромеханичка опрема април 2,500,000.00 ОП

8 опрема за рибник мај 100,000.00 ПБПП

9 градежни материјали за тековно одржување мај 2,500,000.00 ОП 1,000,000.00 по одлука за ј.н.

10 алат на електричен погон мај 300,000.00 ПБПП

11 алат на моторен погон мај 300,000.00 ПБПП

12 водоинсталатерски материјали јуни 250,000.00 ПБПП

13 бои лакови прибор декември 300,000.00 ПБПП

14 штрафовска роба април 200,000.00 ПБПП

15 брави,клучеви,цилиндри септември 50,000.00 ПБПП 50.000 по одлука за ј.н

16 брусни плочи јуни 150,000.00 ПБПП 30.000,00 по одлука за  ј.н.

17 електроди за заварување јуни 150,000.00 ПБПП 30.000,00 по одлука за  ј.н

18 канцелариски материјали јуни 1,200,000.00 ПБПП

19 компјутери и опрема октомври 400,000.00 ПБПП

20 горива (дизел,бензин) февруари 5,700,000.00 ОП 5.700.000 по одлука за ј.н

21 материјали и средства за хигиена март 600,000.00 ПБПП

22 рачен алат и прибор март 400,000.00 ПБПП

23 пумпа за црпење на вода август 30,000.00 ПБПП

24 моторни пили август 80,000.00 ПБПП



25 опрема за хидролошки мерења октомври 30,000.00 ПБПП

26 агрегат за струја октомври 30,000.00 ПБПП

27 огревно дрво септември 400,000.00 ПБПП

28 прехранбени производи ноември 426,100.00 ПБПП

29 безалкохолни пијалоци ноември 857,500.00 ПБПП

30
стиропорни чаши,пластични лажички 

салфетки,хартиени кеси
ноември 115,000.00 ПБПП

31 радио станици септември 120,000.00 ПБПП

32 електрични апарати јули 300,000.00 ПБПП

33
компјутерски потрошен материјал, тонери, 

кертриџи
септември 1,000,000.00 ПБПП

34 дигитален сертификат април 30,000.00 ПБПП

35 опрема геодетска мај 316,000.00 ПБПП

36 опрема за рибарница мај 200,000.00 ПБПП

37 опрема хидромеханичка мај 162,000.00 ПБПП

38 канцелариски мебел септември 500,000.00 ПБПП

39 софтвер за собирeн канал август 150,000.00 ПБПП

40 фиксни и мобилни телефонски апарати ноември 40,000.00 ПБПП

41

материјали и делови за сервисирање на 

регулацион затварач на темел испуст и 

регулациони затворачи на бучница

септември 200,000.00 ПБПП

42
материјали и делови за сервисирање на 

хидромеханичка опрема на брана
август 300,000.00 ПБПП

43
материјали и длови за сервисирање на кула 

зафат
октомври 500,000.00 ПБПП

44
материјали и делови за сервисирање на 

хидроцентрали
октомври 300,000.00 ПБПП

45
материјали и делови за сервисирање на главен 

доводен канал
октомври 300,000.00 ПБПП

46
набавка на челично јаже за погон на кос 

табласт затварач 
јули 800,000.00 ПБПП

47
материјали и делови за сервисирање на 

алиментационен канал
октомври 100,000.00 ПБПП

48 резен материјал март 300,000.00 ПБПП



49 резен алат март 250,000.00 ПБПП 250.000,00 по одлука за ј.н

50 мазива декември 1,200,000.00 ПБПП

51
инструменти и опрема за метеоролошки 

набљудувања и мерења
август 200,000.00 ПБПП

52 опрема за оскултација јули 162,000.00 ПБПП

53 набавка на материјали за рибарство јуни 100,000.00 ПБПП

54
лична заштитна опрема и медицински 

материјал
јуни 200,000.00 ПБПП

55
хемикалии и реагенси за  хемиско - 

микробиолошка лабораторија
јули 150,000.00 ПБПП

56
потрошни материјали за микробиолошка 

лабораторија
јули 180,000.00 ПБПП

57
ситен инвентар за хемиско-микробиолошка 

лабораторија
март 114,000.00 ПБПП

58
резервни делови за уреди во хемиско-

микробиоолошка лабораторија
март 200,000.00 ПБПП

59
потрошни материјали за хидрометеролошки 

работи
септември 48,000.00 ПБПП

60
опрема за хемиско микробиолошка 

лабораторија
септември 500,000.00 ПБПП

61 хидрометриска опрема август 1,170,000.00 ПБПП

62 електрична  опрема октомври 200,000.00 ПБПП

63 опрема за следење на метеролошки појави октомври 500,000.00 ПБПП

64
ветеринарно-медицинки препарати за Рибник 

Стрежево
октомври 300,000.00 ПБПП

300.000 по одлука за ј.н

65 набавка на порибителен  материјал август 325,000.00 ПБПП 300.000 по одлука за ј.н

66 резервни делови за електроника декември 500,000.00 ПБПП

67 резервни делови за радиостаници декември 200,000.00 ПБПП

68 набавка на мерачи на проток ноември 720,000.00 ПБПП

69 електроника на мерач на проток на зафат Г1 ноември 30,000.00 ПБПП

70 софтвер за динамичка регулација, прва фаза ноември 1,050,000.00 ПБПП

71 компјутерски систем за центар декември 100,000.00 ПБПП



72 електронски модули декември 500,000.00 ПБПП

73 инструменти на педолошка лабораторија август 300,000.00 ПБПП

74 опрема за видео надзор септември 170,000.00 ПБПП

75 опрема за регистрирање на работно време декември 120,000.00 ПБПП

76

електротехнички 

материјали,електроенергетски алат и прибор 

за тековно одржување

февруари 5,000,000.00 ОП

5.000.000 по одлука за ј.н

77 набавка на електрична енергија декември 2,000,000.00 ОП

78 набавка на свежа риба - крап февруари 300,000.00 ПБПП 300.000 по одлука за ј.н

79 антени за безжична комуникација јули 200,000.00 ПБПП

80
резервни делови за мопеди,машини,чамци и 

опрема
март 310,000.00 ПБПП

300.000 пренасочени за поз 89 

.услуги

81 опрема за фотоволтаична централа март 500,000.00 ПБПП

82 биоразградувачки кеси и касапска хартија јуни 150,000.00 ПБПП

83 опрема за ски лифт и чајџилница ноември 100,000.00 ПБПП

84 набавка на санитарија ноември 150,000.00 ПБПП

85 течен нафтен гас мај 100,000.00 ПБПП

вкупно I 59,985,600.00

II
Договори и рамковни спогодби за  јавни 

набавки на услуги

1
изнајмување на градежна и друга 

механизација
септември 1,200,000.00 ПБПП

2 санација на кровна хидроизолација на објекти август 300,000.00 ПБПП

3

санација на затворен резервоар за вода на 

брана за техничка вода и противпожарна 

заштита

август 150,000.00 ПБПП

4

санација на отворен резервоар за вода на 

брана и систем  за наводнување на зелени 

површини

септември 30,000.00 ПБПП



5
реконструкција на санитарни јазли на 

објектите
октомври 300,000.00 ПБПП

6 санација на покривки  на објектите август 500,000.00 ПБПП

7

услуги за одржување,поправки и 

надоградување на систем за парно греење и 

водоводни инсталации

јули 400,000.00 ПБПП

8 дограмаџиски услуги јуни 100,000.00 ПБПП

9 лимарски услуги јули 600,000.00 ПБПП

10 услуги за завараување јули 200,000.00 ПБПП

11
услуга за промена на ентериер на зафатни 

градби од салонит градби со гипс картон
август 480,000.00 ПБПП

12 изработка на проектна документација октомври 500,000.00 ПБПП

13 консултантски услуги јули 300,000.00 ПБПП

14 ревизија на проектна документација ноември 400,000.00 ПБПП

15 услуги од градежна оператива август 600,000.00 ПБПП

16 канцелариски услуги јуни 200,000.00 ПБПП

17 услуги за изработка на елаборати октомври 300,000.00 ПБПП

18

ревизија на годишни финансиски 

извештаи,ревизија на годишен извештај на 

работењето, ревизија на извршен попис 
април 200,000.00 ПБПП

19 проценка на капитал на претпријатието мај 350,000.00 ПБПП

20
годишно одржување на софтвер во 

книговодство април
108,000.00 ПБПП

21 наградба на софтвер јули 100,000.00 ПБПП

22

снимање на подземни и надземни инсталации октомври

1,500,000.00 ОП

23 геодетски услуги ноември 100,000.00 ПБПП

24 осигурување на рибен фонд март 200,000.00 ПБПП

25 одржување на софтвер во наплата март 300,000.00 ПБПП



26 Услуги за фиксна телефонија ноември 1,000,000.00 ПБПП

27
сервис и услуги за фиксна и мобилна 

телефонија мај
100,000.00 ПБПП

28 сервис и услуги за компјутерска опрема март 300,000.00 ПБПП

29 сервис и одржување за видео надзор јуни 100,000.00 ПБПП

30 сервис и одржување за безжични линкови октомври 100,000.00 ПБПП

31
сервис и одржување на систем за контрола на 

раб.време март
50,000.00 ПБПП

32 одржување на веб страна на ЈП Стрежево март 50,000.00 ПБПП

33 реновирање на објекти на брана јуни 301,500.00 ПБПП

34 поправка на опрема на брана ноември 66,000.00 ПБПП

35 сеизмичка оскултација мај 180,000.00 ПБПП

36
услуга за сервисирање и одржување на 

хидромеханичка опрема на брана мај
729,000.00 ПБПП

37 услуга за чистење на септички јами април 25,000.00 ПБПП

38 услуги за ддд август 300,000.00 ПБПП

39
услуги за здравствени прегледи февруари

360,000.00
чл 17став 1 

алинеја 2 300,000.00 по одлука за ј.н. 

40
услуга за проценка на ризик по работни места мај

1,000,000.00 ПБПП

41 услуги за вештачење мај 200,000.00 ПБПП

42 одржување на гис програма април 30,000.00 ПБПП

43
калибрирање на опрема во хем-

микробиолошка лабораторија март
25,000.00 ПБПП

44
одржување и сервисирање на лабораториска 

опрема април
547,000.00 ПБПП

45
калибрација на хидро-метеролошки 

инструменти јули
82,000.00 ПБПП

46
одржување на хидро-метеролошки 

инструменти јули
94,000.00 ПБПП

47 ветеринарни услуги за рибник август 100,000.00 ПБПП

48 поправка на метеоролошки куќички септември 12,000.00 ПБПП

49
услуги за преведување февруари

30,000.00
чл.17 став 1 

алинеја 2



50
услуга за сервис и одржување на ски лифтов и 

нивни технички преглед октомври
1,000,000.00 ПБПП

51
дефектажа на сосотојбата на работните кола 

од првиот и третиот агрегат јуни
600,000.00 ПБПП

52

воведување на систем за следење на вибрации 

и систем за соодветна заштита на ХЕЦ 

Стрежево октомври

580,000.00 ПБПП

580.000,00 по одлука за ј.н

53

обновување на сигурносна линија и 

сигурносна група на ски-лифтови Сапунџица и 

Чука октомври

800,000.00 ПБПП

54 поравка на автоматика на ХЕЦ Довлеџик октомври 420,000.00 ПБПП

55 сервисни услуги за електроника ноември 500,000.00 ПБПП

56 поправка на модули август 600,000.00 ПБПП

57 шпедитерски услуги јуни 50,000.00 ПБПП

58
Сервиси на електроенергетска опрема и 

опрема за хидроелектрични централи ноември
7,150,000.00 ОП

пренасочени 850,000.00 за поз.90

59 печатарски услуги ноември 200,000.00 ПБПП

60

изработка на потребна документација за 

поедини поректи од областа на животната 

средина јуни

400,000.00 ПБПП

61
услуги за изработка на хидраулични црева мај

100,000.00 ПБПП

62 услуги за изработка на клучеви мај 50,000.00 ПБПП 50,000.00 по одлука за ј.н. 

63 услуга за лепење и ковање на гуртни мај 50,000.00 ПБПП

64
услуга за полнење на боци ,оксиген и ацетилен 

и испитување на боци април
90,000.00 ПБПП

65 услуги за лепење со полиестер април 50,000.00 ПБПП

66 услуга за одржување на возила и машини април 1,380,000.00 ОП

67 технички преглед на возила март 120,000.00 ПБПП 120.000 по одлука за ј.н

68
контрола,сервис и полнење на ПП апарати февруари

112,000.00 ПБПП
50,000.00 по одлука за ј.н.

69 одвојување од постоечкото мерење со ХЕЦ 

Стрежево на ХЕЦ Биолошки минимум јули

500,000.00 ПБПП



70 инвестиционо одржување на ски лифтови септември 400,000.00 ПБПП

71
инвестиционо одржување на управна зграда 

на Рибник јуни
400,000.00 ПБПП

72 рамнење на пристапни патишта со дозер 300,000.00 ПБПП

73
изведба на систем за далечинско управување 

на зафат на р.Драгор, со далечински пренос на 

пренос на мерените податоци во центарот јуни

1,000,000.00 ПБПП

74
изработка на странични испусти со табласти 

затворачи на каналот пред зафатите на р 

Остречка и на р Злокуќанска април

400,000.00 ПБПП

75
изработка на бетонска каналета за зафаќање 

на водите од Лавчанска Река мај
75,000.00 ПБПП

76
пробивање и проширување на пат од с.острец 

до зафат мај
240,000.00 ПБПП

77

Изведба на техничко решение за поврзување 

на цевковод од систем Драгор со собирен 

канал декмеври

500,000.00 ПБПП

78
изградба на премин преку р.Драгор наводно 

од аквадукт А-11 мај
300,000.00 ПБПП

79 изградба на премин преку СК мај 300,000.00 ПБПП

80

низводно и спротиводно регулирање на 

коритото на водотекот кај потпорниот сид на 

патот Превале-Лера мај

500,000.00 ПБПП

81 хотелски и угостителски услуги февруари 300,000.00
чл.17 став 1 

алинеја2

82
образовни услуги и услуги за стручно 

усовршување
февруари 300,000.00

чл.17 став 1 

алинеја2

83 ажурирање на заштитни зони за ХС Стрежево септември 1,000,000.00 ПБПП

84 мониторинг на квалитетот на водите август 515,000.00 ПБПП

85 мерење на нанос во акумулација септември 600,000.00 ПБПП



86
испитување на рибниот фонд во акумулација 

Стрежево
јули 500,000.00 ПБПП

87 услуга за изработка на рекламен материјал октомври 300,000.00 ПБПП

88 услуга за монтажа на цевки и орпема септември 1,000,000.00 ПБПП

89 услуга за поправка на ровокопач  ICB 3CX. март 300,000.00 ПБПП

90

Услуга за сервиси и ремонти на енергетски 

трансформатори, сервис на фотоволтаична 

опрема, испитување на капацитет на 

стационарни акумулаторски батерии со 

полнење и празнење

март 850,000.00 ПБПП

 вкупно II 40,031,500.00

III
Договори и рамковни спогодби за  јавни 

набавки на работи

1
санација на свлечишта за кои е изработена 

техничка документација на ГДК март
3,550,000.00 ОП

2
санација на непредвидени свлечишта на ГДК април

5,000,000.00 ОП

3 поправка на бранобранот на брана март 2,000,000.00 ОП

4
санација на аквадукти од внатрешна страна 

дно и идови мај
400,000.00 ПБПП

5
рушење на постоечки оштетен аквадукт и 

изведување на нов кај зафат на р.Остречка јуни
1,500,000.00 ОП

6
санација на покривни плочи на аквадукти на 

ск јуни
800,000.00 ПБПП

7
изведба на диспечерска куќичка на зафатот на 

река Киндерка октомври
150,000.00 ПБПП

8

санација на свлечиште на 21км +360 со 

обновување на пристапен пат според основен 

проект на СК август

6,000,000.00 ОП

9 изградба на мерни прагови август 1,400,000.00 ОП

10 изградба на мерни шахти септември 299,000.00 ПБПП



11
изградба на мерни шахти на алиментационен 

канал ноември
1,000,000.00 ПБПП

12
изработка и поставување на предупредувачки 

знаци ноември
100,000.00 ПБПП

13
оградување на зони на строг санитарен надзор

ноември
480,000.00 ПБПП

14 поставување на столпчиња ноември 80,000.00 ПБПП

вкупно III 22,759,000.00

 СЕ ВКУПНО: I + II +III 122,776,100.00

*Наведените позиции во планот ќе се реализираат согласно временската динамика  неведена во прегледот, додека процентот на

нивна реализација ќе зависи од расположливите финансиски средства во претпријатието.

Легенда:

ОП - Отворена постапка

ПБПП - Постапка со барање за прибирање на 

понуди



































































































































































правен сектор - дел други трошоци и 

услуги

глаен доводен канал -каква опрема


