
  

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ", бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 

43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16 и 120/16), а во врска со Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на 

Годишниот план за јавни набавки ("Службен весник на РМ", бр. 84/12), и Уредбата за Општиот поимик за јавни набавки ("Службен весник на РМ", 

бр. 168/08), директорот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија Скопје донесува: 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА 

НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА СКОПЈЕ 

Бр. 
 

Предмет на договорот за јавна 
набавка/рамковната спогодба 

 

Шифра 
според 
ОПЈН 

 

Очекуван почеток 
на постапката 

(месец) 
 

Проценета вредност на 
договорот/рамковната 

спогодба без ДДВ 
(денари) 

Вид на постапка 
 Забелешки 

1 2 3 4 5 6 7 
 I.1.  Договори и рамковни спогодби за јавни 

набавки на стоки до 5.000 евра 
     

1 Компјутери, компјутерска и друга опрема  
 

Февруари 290.000,00 Постапка со барање за прибирање 
понуди со објавување на оглас 

 

2 Средства за хигиена и дезинфекција 
 Суксесивна  

набавка 
292.000,00 преку ЈУ Заеднички служби 

 

3 
                                                                                                                                                                
Санитетски материјали 
 

 Суксесивна  
набавка                                                

120.400,00 преку ЈУ Заеднички служби 

 

4 Инфузиони раствори 
 Суксесивна  

набавка 167.000,00 преку ЈУ Заеднички служби 
 

5 
Брз уреаза тест за дијагностицирање на 
инфекција со Helicobacter pylori од 
биоптичен примерок  

                                
Февруари 250.000,00 Постапка со барање за прибирање 

понуди со објавување на оглас 

 

         
6 

                                                                             
Систематцки Преглед 
 

                                     
Март 80.000,00 Постапка со барање за прибирање 

понуди со објавување на оглас 

 

7 
Користење и одржување на софтвер за 
финансиско и материјално работење 
 

                                       
Април 290.000,00 Постапка со преговарање без 

објавување на оглас 

 



 
I.2.  Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на стоки над  5.000 евра 

  
 

  

8 Канцелариски материјал и тонери 
                                       

Април 600.000,00 Постапка со барање за прибирање 
понуди со објавување на оглас 

 

9 Средства за хигиена 
 

Декември 1.000.000,00 
Постапка со барање за прибирање 
понуди со објавување на оглас до 

20.000 евра 

 

10 

Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ 
Универзитетска Клиника за Токсикологија:  
А) гастроскоп -  ендоскоп  

 

Март 1.600.000,00 Отворена постапка со објавување 
на оглас 

 

11 

Лекарства- Ампули за потребите на ЈЗУ 
Универзитетска Клиника за Токсикологија 
ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ за потребите на ЈЗУ 
Универзитетска Клиника за Токсикологија 

 

Суксесивна  
набавка 

3.085.100,00 преку ЈУ Заеднички служби 

 

12 
Ј.У.Заеднички  служби по договор 
лекови,тестови и останато 

       Суксесивна  
         набавка 2.778.290,00 преку ЈУ Заеднички служби 

 

13 
                                                                                                                                          
Друг медицински потрошен материјал 

 Суксесивна  
набавка 

                                                      
1.305.310,00 преку ЈУ Заеднички служби 

 

14 Токсиколошки тестови и реагенси 
 Јули              

Суксесивна  
набавка 

                                                   
3.500.000,00                                                  

 

Отворена постапка со објавување 
на оглас 

 

15 
                                                                                                                          
Тестови и реагенси за биохемиски анализи 

 Април 
Суксесивна  

набавка 

                                                  
2.000.000,00 

Отворена постапка со објавување 
на оглас 

 

 II.1.  Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на услуги до 5.000 евра 

     

1 

Осигурување на имот и опрема и 
осогурување за професионална 
одговорност лекарска грешка за период од 
една година 

                                              
Април            300.000,00 

                                                                                      
Постапка со барање за прибирање 

понуди со објавување на оглас 

 

2 Пошта   40.000,00 Постапка со барање за прибирање 
понуди со објавување на оглас 

 

3 Мобилни телефони 
  

100.000,00 Постапка со барање за прибирање 
понуди со објавување на оглас 

 

4 Телефон-телефакс 
  

100.000,00 Постапка со барање за прибирање 
понуди со објавување на оглас 

 

5 
Акредитација на Ј.З.У.У.Клиника за 
Токсикологија Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН 

  
300.000,00 Постапка со барање за прибирање 

понуди со објавување на оглас 
 



  
  

  
 

 

 
 
 
 
 

  

  

 

 II.2.  Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на услуги над 5.000 евра 

     

1 Одржување и сервисирање на медицинска 
апаратура 

                                              
Јули 1.200.000,00 

Постапка со барање за прибирање 
понуди со објавување на оглас до 

20.000 евра 

 

2 
Физичко  Архивирање и Микрофилмување 
(за 2 години)   

                                         
Јануари            480.000,00                                                     

Постапка со барање за прибирање 
понуди со објавување на оглас до 

20.000 евра 

Вкупна вредност 
за 2 години 
960.000,00 ден 
без ддв 

 III.1.  Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на работи до 5.000 евра 

     

1 Лифт  (одржување)   по потреба                                                                                                                                                         150.000,00                         Постапка со барање за прибирање 
понуди со објавување на оглас 

 

2 Гасови  Суксесивна  
набавка 180.500,00 преку ЈУ Заеднички служби 

 

3 
Одржување и обезбедување на градежни 
објекти 

  300.000,00 Постапка со барање за прибирање 
понуди со објавување на оглас 

 

 III.2.  Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на работи над 5.000 евра 

     

4 
Компјутерска инсталација за мрежно 
поврзување на ЈЗУ УК Токсикологија  

                                     
Март 500.000,00 

Постапка со барање за прибирање 
понуди со објавување на оглас до 

20.000 евра 

 

 

            Изработил 
            Дипл.екк.Роберт Стојановски 
  
 
 
                                                                                                                                                                                    ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија Скопје 
             Скопје 11.01.2019                                                                                                       Др.сци Нико Беќаровски     
                   __________________                                                                                   
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