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Врз основа на член 18 од Статутот на ЈЗУ Центар за јавно здравје,Управниот Одбор на седница одржана на ден 30.01.2020година , 
донесе: 

ПЛАН  ЗА  ЈАВНИ НАБАВКИ  ВО 2020 ГОДИНА 
на ЈЗУ Центар за јавно здравје 

 
Р.бр. Предмет на договорот за јавна набавка  

/ рамковната спогодба 
Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапка 

Проценета 
вредност на договор 

/ рам. спог.(без 
ДДВ) 

Проценета 
вредност на договор 
/ рам. спог.(со ДДВ) 

Вид на постапка  Забелеш
ки 

I. Договори за јавни набавки  на  стоки       
1. Тестови,реагенси и потрошен материјал за 

имунолошки анализатор IMMULITE ONE 
или еквивалент по тех. Спецификација 

 Март 
 

1.500.000,00 
 

1.770.000,00 
 
Поедноставена отворена 
постапка преку ЕСЈН  и 
завршува со е аукција 

 

2. Лабораториска стакларија и пластика по 
техничка спецификација 

 Јуни 
 

700.000,00    826.000,00 Поедноставена отворена 
постапка преку ЕСЈН  и 
завршува со е аукција 

 

3. 
 

Потрошен материјал за санитарна 
микробиологија по техничка 
спецификација 

 Октомври 500.000,00 
 

590.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е аукција 

 

4 Брзи тестови за клиничка микробиологија 
по техничка спецификација 

 Август 1.400.000,00 1.652.000,00 Поедноставена отворена 
постапка преку ЕСЈН  и 
завршува со е аукција 

 

5. 
 

Тестови и реагенси за апарат Mini Vidas 
или еквиваленти по техничка 
спецификација 

 Март 3.000.000,00 3.540.000,00 Поедноставена отворена 
постапка преку ЕСЈН  и 
завршува со е аукција 

 

6. Тестови и реагенси за апарат АУТОСКЕН 
или еквиваленти по техничка 
спецификација 

 Февруари 600.000,00 708.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

7. Опрема зa приготвување на примероци со 
автоматско разредување за потребите на 
санитарна микробиологија 

 Февруари 800.000,00 944.000,00 Поедноставена отворена 
постапка преку ЕСЈН  и 
завршува со е аукција 

 

8. Патничко возило  Септември 600.000,00 708.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

9. Сертифицирани референтни материјали за 
контрола на квалитет за потребите на 
лабораторија за санитарна микробиолоја. 
по техничка спецификација 

 Август 600.000,00 708.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција  
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Р.бр. Предмет на договорот за јавна набавка  

/ рамковната спогодба 
Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапка 

Проценета 
вредност на договор 
/ рам. спог.(без ДДВ) 

Проценета 
вредност на договор 
/ рам. спог.(со ДДВ) 

Вид на постапка  Забелеш
ки 

10. Набавка на тестови за 
имунофлуороесцентен микроскоп по 
техничка спецификација 

 Април 800 000,00 944.000,00 Поедноставена отворена 
постапка преку ЕСЈН  и 
завршува со е аукција 

 

11. Лесно масло за горење - екстра лесно 
масло за домаќинство – 1 (ЕЛ-1) по 
тех.спецификација 

 Ноември 400.000,00 472.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е аукција 

 

12. Моторни бензини, дизел гориво и течен 
нафтен гас по техничка спецификација 
 

 Јуни 500.000,00 590.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е аукција 
 

 

13 Канцелариски и печатен материјали по 
техничка спецификација 

 Септември  220.000,00   259.600,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција  
 

 

14. Тестови и реагенси за апарат AMPLEX 
или еквивалент 

 Април 600.000,00 708.0000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е аукција 
 

 

15. Набавка на потрошен материјал за 
потребите на лабораторија засанитарна  
хемија – по тех.спецификација 

 Март  600.000,00 708.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е аукција 
 

 

16. Вакцини 
1)  Против грип 
2)  Против тифус 
3)   Против Хепатит Б 

 Април 900.000,00 1.062.000,00 Отворена постапка преку 
ЕСЈН  и завршува со е 
аукција 

Групн
а 
набавк
а 

17. Хигиенски средства ( по техничка 
спецификација ) 

 Февруари 150.000,00 177.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

18. Набавка на материјали за дезинфекција , 
дезинсекција и дератизација  по техничка 
спецификација 

 Февруари 700.000,00 826.000,00 Поедноставена отворена 
постапка преку ЕСЈН  и 
завршува со е аукција 

 

19. Готови подлоги за клиничка 
микробиолошка лабораторија по техничка 
спецификација 

 Октомври 1.100.000,00 1.298.000,00 Поедноставена отворена 
постапка преку ЕСЈН  и 
завршува со е аукција 
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Р.бр. Предмет на договорот за јавна набавка  
/ рамковната спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапка 

Проценета 
вредност на договор 
/ рам. спог.(без ДДВ) 

Проценета 
вредност на договор 
/ рам. спог.(со ДДВ) 

Вид на постапка  Забелеш
ки 

20. Хранливи медиуми за стандардизирани 
методи за потребите на санитарно-
микробиолошка лабораторија по техничка 
спецификација 

 Септември 1.500.000,00 1.770.000,00 Поедноставена отворена 
постапка преку ЕСЈН  и 
завршува со е аукција 

 

21 Лабораториски ладилници   Октомври 300.000,00 354.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

22. Комјутерски програми  за потрбите на ЈЗУ 
ЦЈЗ  

 Јуни 100.000,00 118.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

23. Тестови за апарат VITEK или еквиваленти  Јуни 
 

500.000,00 590.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е аукција 

 
 

24. Електронска евиденција на работно време  Септември 150.000,00 177.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 
 

 

25. Агрегат за струја ставен во употреба  Сепрември 300.000,00 354.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

26. Тонери   Февруари 70.000,00    82.600,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

27. Тестови за апарат Mispa I 3  Септември 600.000,00            708.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција  

 

28. Заштитна облека  Мај 150.000,00            177.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

29. Дискови за антибиотици 
 

 Февруари 150.000,00 177.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

30. Компјутерска опрема и сервисни делови  Февруари 350.000,00 413.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 
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31. Потрошен ситен материјал за работа во 
лабораториите 

 Фебруари 80.000,00 94.400,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

32. Тестови за испитување на хуман папилома 
вирус 

 Март 1.000.000,00 1.180.000,00 Поедноставена отворена 
постапка преку ЕСЈН  и 
завршува со е аукција 

 

Р.бр. Предмет на договорот за јавна набавка  
/ рамковната спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапка 

Проценета 
вредност на договор 
/ рам. спог.(без ДДВ) 

Проценета 
вредност на договор 
/ рам. спог.(со ДДВ) 

Вид на постапка  Забелеш
ки 

II Договори за јавни набавки на услуги       
1. Калибрација на мерна опрема 

 
 септември 150.000,00 177.000,00 Набавка од мала вредност 

преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

2. Набавка  на услуги за мобилна 
телефонија 

 Јули 400.000,00 472.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

3. Набавка на осигурување на 
осигурување на градежни објекти, опрема 
, возила осигурување од општа 
професионална одговорност 
 

 Ноември 200.000,00 236.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

4. Набавка на услуги за превентивно 
одржување на информационен систем 

 Јули 300.000,00 354.000,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

III Договори за јавни набавки на работи       
1. Набавка на изведување на градежно 

занаетчиски работи-дел од објект 
блок1 

 Септември 1.000.000,00 1.180.000,00 Поедноставена отворена 
постапка преку ЕСЈН  и 
завршува со е аукција 

 

2. Набавка и мебелирање на канцеларии и 
лаборатории 

 Јуни  84.000,00 99.120,00 Набавка од мала вредност 
преку ЕСЈН  и завршува 
со е-аукција 

 

 
                                                                                                                    Управен  одбор  на ЈЗУ Центар за јавно здравје 

                                                                                 Претседател 
                                                                                 Др.Луиза Жарова 


