
 

Врз основа на членот 75, став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 24/2019), а во врска со Правилникот за формата, содржината, како и начинот на 

изготвување на Годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

64/2019), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 29.12.2021 година, донесе 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2022 ГОДИНА НА ОПШТИНА КОЧАНИ 

 

I. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Бр. Предмет на договор за 

јавна 

набавка/рамковната 

спогодба 

 

Шифра 

според 

ОПЈН 

 

  

Очекуван 

почеток на 

постапката 

(месец) 

Проценета 

вредност на 

договорот/ 

рамковната 

спогодба без 

ДДВ 

(денари) 

Вид на 

постапката 

Забелешки 

I Договори и рамковни 

спогодби за јавни 

набавки на стоки 

 

1.1 

 

Набавка на 

канцелариски 

материјали 

 

август 338.983,05 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.2 Набавка на 

прехрамбени продукти 

и пијалоци 

 

август  508.474,57 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.3 Набавка на ситен 

инвентар, алати и друг 

материјал за поправка 

 

март 127.118,64 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.4 Набавка на 

репрезентативен 

материјал (сувенири, 

медали,пехари,трофеи, 

изработка на 

легитимации и 

др.стоки) со вклучена 

цена за изработка и 

испорака на стоките 

 

февруари 84.745,76 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.5 Набавка на средства за 

хигиена 

 

јуни 338.983,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.6 Набавка на средства и 

опрема за дезинфекција 

за спречување зараза од 

коронавирус-ковид 19   

 

август 381.356,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.7 Набавка на градежни 

материјали 

 

ноември 466.101,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.8 Набавка на моторни 

бензини и дизел гориво 

за службените возила на 

 

јануари 508.474,57 

Набавка од 

мала вредност 

 



Општина Кочани 

1.9 

Набавка на електрична 

енергија 

 

јануари 7.881.355,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

1.10 Набавка на две нови 

патнички моторни  

возила за потребите на 

Општина Кочани 

 

февруари 1.016.949,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

1.11 

Набавка на 

канцелариски мебел    

март 847.457,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

1.12 Набавка на вертикална 

сообраќајна 

сигнализација 

 

јуни            84.745,00 
Набавка од 

мала вредност 

 

1.13 Набавка и поставување 

урбана опрема  
   март       423.728,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.14 Набавка на материјали 

за месни и урбани 

заедници 

 март 254.237,00 
Набавка од 

мала вредност 

 

1.15 Уредување на 

простории во ТППЕ-

Кочани 

 

јануари 76.271,19 
Набавка од 

мала вредност 

 

1.16 Комуникациски уреди 

за пожарникарите 

 
февруари 254.237,29 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.17 Заштитни маски за влез 

во објекти со 

микрофони (дрегер) 

 

април 169.491,53 
Набавка од 

мала вредност 

 

1.18 Доопремување на 2 

возила со млазници и 

витло црево 

 

февруари 254.237,29 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.19 Зимска униформа за 

пожарникари 

 
јануари          406.779,67 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.20 
Набавка на ПП апарати 

 
април 42.372,89 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.21 Пумпа и резервоар со 

млазници за теренско 

возило 

 

февруари 720.338,99 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

1.22 Набавка на материјали 

со работна рака за 

одржување на улично 

осветлување и изградба 

на ново улично 

одржување 

 

јануари 4.237.288,14 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

Делива 

набавка 

1.23 Новогодишно 

украсување 

 
септември 338.983,06 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.24 Набавка на хибридни 

садници 

 
февруари 423.728,82 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.25 Набавка на подземни 

контејнери 

 
февруари 1.864.406,78 

Поедноставена 

отворена 

 



постапка 

1.26 Набавка на канти за 

отпад 

 
февруари 254.237,29 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.27 Систем за озвучување и 

проектор во МКЦ 

 
април 510.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.28 Набавка на 

противпожарна опрема 

за ТППЕ 

 

јануари 255.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.29 Набавка на мебел за дел 

од просториите во 

Мултикултурниот 

Центар 

 

февруари 509.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.31 Набавка на 

компјутерски потрошен 

материјал 

 

јануари 390.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

1.32 

Набавка на ИТ опрема 

 

јануари 1.700.000,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

1.33 Набавка на мебел за 

планинарскиот дом на 

Пониква 

 

февруари 848.000,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

1.34 Набавка на опрема за 

вработените во општина 

за дигитално следење и 

одржување состаноци и 

обуки (веб-камери, 

микрофони, слушалки) 

 

февруари 10.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

II Договори и рамковни 

спогодби за јавни 

набавки на услуги 

 

2.1 

 

Вршење на печатарски 

услуги 

 

август 254.237,28 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.2  Поправка и 

сервисирање 

(одржување) на 

возилата на Општина 

Кочани со вклучена 

цена за набавка на 

резервни делови, гуми и 

други стоки согласно 

техничка 

спецификација  

 

септември 550.847,45 

Набавка од 

мала вредност 

Делива 

набавка 

2.3 Објавување на огласи 

во дневен печатен 

медиум (дневен весник) 

на македонски и на 

албански јазик  

 

јануари 670.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

делива 

набавка 

2.4 Спроведување на општи 

мерки за заштита на 

населението од заразни 

 

февруари 440.200,00 

Набавка од 

мала вредност 

делива 

набавка 



болести (делива 

набавка): ДЕЛ 1: 

Основна физичко-

хемиска и 

бактериолошка анализа 

на вода ДЕЛ 2. Општа 

дератизација  

2.5 Терестичко 

дезинсекционо и   

ларвицидно  третирање 

на комарци  и авио 

третирање на комарци 

 

јануари 2.504.000,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

делива 

набавка 

2.6 Технички преглед и 

регистрација на 

возилата на Општина 

Кочани 

 

април 67.796,61 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.7 

Осигурителни услуги 

 

ноември 508.474,57 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.8 Превентивно 

одржување на 

софтверски 

пакети:канцелариско и 

архивско работење и 

патен сообраќај 

 

февруари 81.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.9 Вршење услуги - 

слободен превоз на 

патници  за потребите 

на општина Кочани и за 

други субјекти за кои 

Општина Кочани 

обезбедува превоз 

 

август 488.095,24 

Набавка од 

мала вредност 

Делива 

набавка 

2.10 Озвучување и 

осветлување на 

културни и др.настани 

организирани oд 

Општина Кочани и 

изнајмување на бина 

согласно условите од 

техничката 

спецификација 

 

април 423.728,81 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.11 Вршење процена од 

овластен проценител   јуни 300.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

Делива 

набавка 

2.12 Декорација и дизајн на 

културни јавни настани 

организирани од 

Општина Кочани и 

набавка на цвеќиња  јануари 120.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.13 Набавка на хотелски 

услуги на подрачјето на 

општина Кочани   август 238.095,00 

Набавка од 

мала вредност 

(рамковна 

спогодба со 

повеќе 



економски 

оператори ) 

2.14 

Набавка на  

ресторански и 

кафетериски услуги на 

подрачјето на општина 

Кочани   јануари 677.966,00 

 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

(делива 

набавка со 

склучување 

на 

рамковна 

спогодба со 

повеќе 

економски 

оператори 

за секој дел 

на 

предметот) 

2.15 Сервисирање 

(поправка)  на 

мултифункционален 

фотокопир Ricoh Aficio 

1060 со обезбедување 

на нови делови   март 84.745,76 

 

 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.16 Набавка на услуги од 

авторска агенција или 

посредничко друштво  јануари 762.711,86 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

2.17 Одржување на систем  

за администрација на 

локални даноци и 

комунални такси   јуни 60.000,00 

 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.18 Организирање на 

општински линиски 

превоз на патници на 

подрачјето на општина 

Кочани со распределба 

на линијата со реден 

број 8: „с.Оризари-

м.в.Усова чешма-м.в. 

Бавчалук-спој на ул.Бел 

камен со ул.Страшо 

Ербапче-Лесна 

индустрија“, со учество 

од 50% на Општината 

во цената на билетот по 

патник  февруари 1.428.571,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

за период 

од 2 години 

2.19 Изработка на проектна 

документација за Мост 

на Кочанска Река 

 март 847.458,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

2.20 

Вршење надзор на 

инвестициони објекти 
  март                  677.966,00 

 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 



2.21 Ревизија на проектна 

документација 
 февруари                     254.237,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.22 Изработка на проектна 

документација  за улици 

и патишта 

 февруари 847.458,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

2.23 Изработка на проектна 

документација за 

водовод и канализација 

 март 338.983,00 

 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.24 Зимско и редовно 

прочистување на патен 

правец према Главовица 

 септември 127.118,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.25 

Зимско одржување на 

патишта и улици 
 септември    1.355.932,80 

 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

2.26 Геомеханички 

испитувања 
 април 169.491,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.27 Изработка на проект за 

велосипедска патека 
 март 70.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.28 Изработка на  проект за 

покривање на простор 

над лифт и пристап до 

вториот кат во 

Општинска зграда 

 јануари 50.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.29 Изработка на 

урбанистички планови 

и урбанистички проекти 

на подрачјето на 

општина Кочани 

 

 јануари                 1.738.135,60 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

2.30 Ревизија на 

урбанистички планови 

и урбанистички проекти 

 

март 423.728,82 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.31 

Геодетски услуги 

 

март 1.271.186,45 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

2.32 Изработка на проектна 

документација  

 
јануари                     508.474,58 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.33 Надзор над тековно 

одржување на улично 

осветлување и изградба 

на ново улично 

осветлување 

 

февруари 84.745,77 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.34 План за ревегетација на 

Кочанска Река 

 
септември 614.745,77 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.35 Контрола, анализа, 

следење и 

информирање на 

квалитетот на 

животната средина 

 

август 254.237,29 

Набавка од 

мала вредност 

 



2.36 ISO стандардизација на 

општината 

 
март   255.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.37 Набавка на услуги од 

фиксната телефонија и 

интернет 

 

август 420.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

Групна 

набавка 

2.38 Набавка на софтвер 

(следење на предмети 

(надоградба) на 

едношалтерската 

апликација 

 

април 300.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.39 Конкурс за изработка на 

Идејно решение за 

уредување на просторот 

околу Споменикот на 

слободата 

 

март 120.000,00 

Конкурс за 

избор на идејно 

решение 

 

2.40 Ангажирање на 

приватна агенција за 

вработување 

 

јануари 1.355.932,30 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

2.41 Изработка на проектна 

документација од 

противпожарна заштита 

за административни 

згради на Општина 

Кочани 

 

октомври 67.796,62 

 

Набавка од 

мала вредност 

 

2.42 Систематски прегледи 

на вработените во 

општинската 

администрација на 

Општина Кочани за 

период 2022-2024 

година 

 

август 100.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

2 годишна 

набавка 

2.43 Сервисирање на пумпи 

(надоградба) на 

возилата 

 

мај 101.694,92 

Набавка од 

мала вредност 

 

III Договори и рамковни 

спогодби за јавни 

набавки на работи 

 

3.1 Поставување на 

успорувачи на брзина  
 мај    338.983,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

3.2 Пробивање и 

тампонирање и 

поставување рабници на 

улици во Општина 

Кочани 

 јуни  4.237.288,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

3.3 Изградба на армирано 

бетонски потпорни 

ѕидови во Општина 

Кочани 

 март 3.389.830,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

3.4 
Изградба на  тротоари  март 3.389.830,00 

Поедноставена 

отворена 

 



постапка 

3.5 Реконструкција на 

повеќенаменски 

игралишта 

 март    254.237,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

3.6 Отстранување на 

објекти (дивоградби) 
 март     338.983,20 

Набавка од 

мала вредност 

 

3.7 Асфалтирање и 

реконструкција на 

улици  во села 

 февруари 4.237.288,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

3.8 Пробивање и 

прочистување на 

патишта во рурални 

подрачја 

 јануари  2.118.644,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

3.9 Асфалтирање и 

реконструкција на 

улицата „Браќа 

Ставреви“ 

 март 847.458,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

3.10 Обележување на 

хоризонтална 

сигнализација 

 февруари                    593.220,60 

Набавка од 

мала вредност 

 

3.11 Изградба на заштитни 

огради 
 јануари          500.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

3.12 Бетонирање на 

пристапни патеки, 

улици и тротоари 

    јануари         3.389.830,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

3.13 
Белење на простории  април 300.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

3.14 Изградба и 

реконструкција на 

патишта и потпорни 

ѕидови во Ромска 

населба 

 март 1.271.186,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

3.15 Асфалтирање на дел од 

ул. „Смилевски 

Конгрес“ 

 јануари 2.542.373,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

3.16 Реконструкција на 

ул.„Роза Петрова“- прв 

дел и асфалтирање на 

ул.„Јордан Зафиров“ 

 февруари 4.500.540,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

3.17 Крпење на прекопи на 

улици и оштетени 

асфалтни површини 

 март 2.542.373,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

3.18 Асфалтирање на горна 

површина на мостови 
 јануари 250.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

3.19 Уривање на објекти за 

реализација на ДУП 
 март 800.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

 

3.20 

Изградба на нови и 

реконструкција на 

постојни детски 

 март 3.000.000,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 



 

 

2.  За јавни набавки за кои ќе се јави потреба, а кои не можат да се предвидат во 

моментот на донесување на Планот, односно за кои нема планирано средства и 

утвредени извори на финансирање, а ќе се обезбедат со дополнителни извори во текот 

на тековната година, ќе се примени соодветна постапка во зависност од висината на 

средствата што ќе се планират и обезбедат, а согласно чл.75.ст.4 од Законот за јавните 

набавки, Советот на Општина Кочани ќе го измени или дополни годишниот План за 

јавни набавки. 

II 

Планот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Кочани“ . 

 

бр.09-3142/1                                                                               Претседател 

29.12.2021 година                                                   на Советот на Општина Кочани, 

Кочани                                                                                        Лазо Митев 

игралишта 

3.21 Одржување на сливни 

решетки за атмосферска 

канализација  

 јануари 508.474,80 

 

Набавка од 

мала вредност 

 

3.22 Изградба на покрив над 

лифт во општинската 

зграда 

 март 130.000,00 

Набавка од 

мала вредност 

 

3.23 
Изградба на 

препумпна станица 
 март 3.177.966,00 

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 


