
Бр Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба ОПЈН Потставка

Очекуван 

почеток 

на 

постапка 

(месец)

Проценета вредност 

на договорот/ 

рамковната спогодба 

без ДДВ (денари)

Вид на 

постапка

1

Материјал за одржување на водоводна инсталација, 

ел.инсталација, разладна техника и фреон, браварски, 

столарски и молерофарбарски материјал

31681410-0 Електрични материјали                    

44115200-1 Материјали за водовод и греење                                      

44192000-2 Други разновидни градежни 

материјали 

424210 февруари 2.400.000,00
Отворена 

постапка

2 Медицински и технички гасови 24111500-0 Медицински гасови 423590 јули 8.000.000,00
Отворена 

постапка

3 Мазут за ложење/течни горива 09130000-9 Нафта и нејзини дестилати 421240 септември 2.050.000,00
Отворена 

постапка

4 Природен гас 09123000-7 Природен гас 421290 октомври 34.780.000,00
Отворена 

постапка

5 Снабдување со електрична енергија 09310000-5 Електрична енергија 421110 октомври 21.670.000,00
Отворена 

постапка

6
Гориво, моторни масла, мазива, антифриз и др.течности за 

возила и агрегати

09100000-0 Горива                                        

09211100-2 Моторни масла 
421410 август 1.100.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

7 Опрема за греење и климатизација, филтри и сл.

39715200-9 Опрема за греење                           

42500000-1 Опрема за ладење и вентилација                                

42510000-4 Единици за размена на топлина, 

опрема за климатизација и ладење, и 

машинерија за филтрирање 

480160 март 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

8 Клима уреди, греалки, вентилатори и сл. 42500000-1 Опрема за ладење и вентилација 480160 март 600.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

9

Медицински апарати и опрема (респиратори, аспиратори, 

апарати за анестезија, електрохируршки единици, ЕХО 

апарати, ЕКГ апарати, апарати за притисок, ваги со 

висиномер, оп.светла и оп.столови, болнички кревети и 

наткасни, апарати за микробиолошка лабараторија, 

поситни апарати - пулсоксиметри, инхалатори, пумпи за 

ентерална исхрана, ласерски и обични топломери и сл.)

33100000-1 Медицинска опрема                           

33169000-2 Хирушки инструменти 
480120 февруари 32.800.000,00

Отворена 

постапка

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА

ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје 

I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

I.1. Материјално-технички средства и опрема



10

Друга опрема (пример: машини за чистење и полирање, 

компресори, вакуум пумпи, уреди за дојава и ПП заштита, 

проектор-видео бим за кино сала, систем за баркод читачи, 

индустриски вентилатори за ладење на трафостаница, 

вентилатори за извлекување на влага и миризба од 

болничка кујна и слично)

44480000-8 Разновидна ПП опрема                  

42912350-0 Опрема за станица за филтрирање                                           

42531000-7 Делови за опрема за ладење                                  

42520000-7 Опрема за вентилација 

480190 април 2.600.000,00
Отворена 

постапка

11
Стерилизатор - аутоклав за медицински отпад, болнички 

лифт, систем за вакуум пошта или сл.
33100000-1  Медицинска опрема 480190 март 3.000.000,00

Отворена 

постапка

12 Кујнска опрема и опрема за перална
39221000-7 Опрема за кујни                                 

39291000-8 Предмети за перални 
480150 мај 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

13

Автоматика за систем за технички компримиран воздух на 8 

бари за перална, хидрофорска потстаница со резервоари, 

централна стерилизација и операциони сали 

42123000-7 Компресори 480190 мај 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

14 Расходи за репрензетација 426210 февруари 450.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

113.050.000,00

I.2. Интендантски материјални средства и канцелариска опрема

1 Ситен инвентар (алат, прибор и сл.) 44512000-2 Разновидни рачни алатки 423810 март 200.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

2
Резервни делови, батерии, сијалици специјални, потрошен 

алат, бургии и слично
34913000-0 Различни резервни делови 423830 март 50.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

3

Други материјали (рез.делови за боци за компримирани 

гасови, платно за постелнина, завеси, венецијанери, 

филтри за стерилизација за добоши-касети и сл.)

34913000-0 Различни резервни делови 423990 февруари 600.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

4 Облека за медицински и технички персонал 33199000-1 Облека за медицински персонал 423310 март 2.000.000,00
Отворена 

постапка

5 Обувки за медицински и технички персонал 18800000-7 Обувки 423320 март 2.000.000,00
Отворена 

постапка

6 Постелнина болничка 39512000-4 Постелнина 423330 април 1.200.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

7 Канцелариски мебел и опрема 39130000-2 Канцелариски мебел 483110 април 2.000.000,00
Отворена 

постапка

8 Тоалетна хартија, хартија за бришење раце и салфетки 
33760000-5 Тоалетна хартија, марамчиња, 

пешкири за бришење раце и салфетки 
423710 септември 2.000.000,00

Отворена 

постапка

9
Медицински прекривки за кревет во ролна за еднократна 

употреба
33770000-8  Хартија за санитарна употреба 423710 јули 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

10 Вреќи за комунален и медицински отпад
19640000-4 Политенски отпадоци и вреќи и 

торби за отпад 
423710 септември 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

11 Канти за медицински отпад 34928480-6 Контејнери и канти за ѓубре и отпад 423710 септември 600.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

Вкупно за I.1.



12 Средства за одржување на хигиена

39830000-9 Производи за чистење                       

39831600-2 Средства за чистење на тоалети                                    

39813000-4 Пасти и прашоци за чистење 

423710 март 2.000.000,00
Отворена 

постапка

13 Сол таблетирана, нејодирана, индустриска 
15872400-5 Сол                                                         

14410000-8 Камена сол 
423710 април 300.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

14

Течен детергент за машинско миење и плакнење на 

садови, отстранување на бигор, сол за омекнување на вода 

и слично

39831200-8 Детергенти 423710 февруари 500.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

15
Детергент за машинско перење на алишта, омекнувач, 

средства за отстранување на бигор и слично
39831200-8 Детергенти 423710 февруари 900.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

16
Фолии и кеси за пакување на храна и ракавици - најлонски 

и памучни

33198000-4 Хартиени производи за болничка 

употреба  8937000-6 Вреќи за пакување на стоки 
423710 февруари 300.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

17.050.000,00

I.3. Информатички средства и канцелариски материјали

1 Тонери за печатари и апарати за фотокопирање
30125110-5 Тонер за ласерски печатачи                                                     

30125120-8 Тонер за фотокопири 
423110 октомври 100.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

2 Хартија за фотокопирање 30197643-5 Хартија за фотокопирање 423110 јули 2.000.000,00
Отворена 

постапка

3 Канцелариски материјали 30192000-1 Канцелариски материјали 423110 октомври 1.200.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

4 Печати, штембили и факсимили 35121500-3 Печати 423110 октомври 200.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

5

Информатичка опрема и опрема за видео надзор, УПС 

уреди, уреди за ПП дојава, бар код читачи, рампи и 

електрични врати со магнетни читачи, евиденција на 

пристап и контрола на движење на вработени и сл.

30200000-1 Компјутерска опрема и материјал                               

32323300-6 Видео опрема 
480140 март 6.000.000,00

Отворена 

постапка

9.500.000,00

I.4. Прехранбени производи

1 Прехранбени производи и пијалоци

15000000-8 Прехранбени производи, пијалаци, 

тутун и сродни производи                         

15511000-3 Млеко                                                

15811100-7 Леб                                                   

15110000-2 Месо                                                    

03220000-9 Зеленчуци, овошја и јаткасто овошје 

423410 јануари 23.000.000,00
Отворена 

постапка

23.000.000,00

I.5. Медицинска опрема и санитетски материјални средства

1 Лекови (ампуларна терапија и лекови за хемодијализа) 33680000-0 Фармацевтски производи 423510 јануари 58.992.200,00
Отворена 

постапка

2 Лекови 33680000-0 Фармацевтски производи 423510 април 11.000.000,00
Отворена 

постапка

Вкупно за I.3.

Вкупно за I.4.

Вкупно за I.2.



3 Лекови - Инфузиони раствори 33680000-0 Фармацевтски производи 423510 март 12.000.000,00
Отворена 

постапка

4 Импланти - Ендопротези за колк, колено и рамо 33183100-7 Ортопедски импланти 423540 март 22.508.800,00
Отворена 

постапка

5 Импланти - Остеосинтетски потрошен материјал
33141700-7 Ортопедски материјали            

33183100-7 Ортопедски импланти 
423540 февруари 8.000.000,00

Отворена 

постапка

6
Импланти - Лигаментопластика за колено, рамо и скочен 

зглоб

33141700-7 Ортопедски материјали              

33183100-7 Ортопедски импланти 
423540 март 7.000.000,00

Отворена 

постапка

7 Импланти - Интраокуларни леќи 33731110-7 Интраокуларни леќи 423540 јануари 5.550.000,00
Отворена 

постапка

8 Импланти - Хируршки мрежи 33184100-4 Хирушки импланти 423540 јуни 5.000.000,00
Отворена 

постапка

9 Импланти - Стентови за интервентна кардиолгија 33184100-4 Хирушки импланти 423540 февруари 15.000.000,00
Отворена 

постапка

10 Импланти - Стентови за интервентна радиолгија 33184100-4 Хирушки импланти 423540 април 4.000.000,00
Отворена 

постапка

11 Медицински потрошен материјал за ФАКО процедури 33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 јануари 10.600.000,00
Отворена 

постапка

12 Медицински прибор и материјал од пластика и гума 33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 јануари 13.900.000,00
Отворена 

постапка

13
Медицински потрошен материјал за стерилизација и ЕКГ 

хартија 
33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 јануари 2.630.000,00

Отворена 

постапка

14 Завоен медицински потрошен материјал 33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 јануари 7.990.000,00
Отворена 

постапка

15

Медицински потрошен материјал (игли шприцови, сонди, 

дренови, катетери, тубуси, хируршки ракавици, ракавици и 

др.)

33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 февруари 15.705.500,00
Отворена 

постапка

16 Медицински потрошен материјал 33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 мај 8.000.000,00
Отворена 

постапка

17 Медицински потрошен материјал 33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 ноември 6.000.000,00
Отворена 

постапка

18 Медицински потрошен материјал за неврохирургија 33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 февруари 1.000.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

19
Медицински потрошен материјал за интервентна 

кaрдиолгија
33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 јуни 14.000.000,00

Отворена 

постапка

20
Медицински потрошен материјал за интервентна 

радиолгија за онколошки пациенти

33680000-0 Медицинска опрема, фармацевтски и 

производи за лична нега
423550 јануари 4.450.000,00

Отворена 

постапка

21
Медицински потрошен материјал за интервентна 

радиолгија
33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 јуни 9.000.000,00

Отворена 

постапка

22 Хируршки конци 
33141125-2 Материјали за хируршки игли за 

шиење               33141121-4 Хируршки игли 
423550 ноември 6.000.000,00

Отворена 

постапка

23 Mедицински потрошен материјал за ЕРЦП 33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 јуни 1.474.000,00
Отворена 

постапка



24
Медицински средства - Степлери, инструменти, клипсери и 

троакари
33140000-3 Медицински потрошен материјал 423550 февруари 20.000.000,00

Отворена 

постапка

25 Медицински средства - Дезинфициенси 24455000-8 Дезинфициенси 423550 март 5.000.000,00
Отворена 

постапка

26 Медицински средства - Затворен систем за земање крв
33620000-2 Медицински производи за крв, крвни 

органи и кардиоваскуларниот систем 
4235902 февруари 3.500.000,00

Отворена 

постапка

27
Медицински средства - Дијализери и друг потрошен 

материјал за хемодијализа
33181520-3 Потрошни материјали за дијализа 4235901 јуни 14.000.000,00

Отворена 

постапка

28
Медицински средства - Реагенси, хемикалии, прибор и 

потрошен лабораториски материјал
33696500-0 Лабораториски реагенси 4235902 ноември 6.400.000,00

Отворена 

постапка

29 Медицински средства - Алергени 33696500-0 Лабораториски реагенси 4235902 октомври 1.000.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

30 Реагенси за IMMULITE 2000HPI 33696500-0 Лабораториски реагенси 4235902 октомври 13.000.000,00
Отворена 

постапка

31 Реагенси за ARCHITECT i1000 33696500-0 Лабораториски реагенси 4235902 јануари 5.190.000,00
Отворена 

постапка

32 Реагенси за ARCHITECT c4000 33696500-0 Лабораториски реагенси 4235902 јуни 2.000.000,00
Отворена 

постапка

33 Реагенси за апарат SWING 33696500-0 Лабораториски реагенси 4235902 февруари 3.980.000,00
Отворена 

постапка

34 Реагенси и тестови за изработка на пнеумослајд 33696500-0 Лабораториски реагенси 4235902 јануари 1.050.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

35 Реагенси и тестови за гасен анализатор GEM 3000 33696500-0 Лабораториски реагенси 4235902 април 617.500,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

36
Потрошен материјал за коагулометар Xprecia Stride и 

реагенси за Dimension
33140000-3 Медицински потрошен материјал 4235902 јули 2.000.000,00

Отворена 

постапка

37
Потрошен материјал за брзо одредување на седиментација 

за Аlifax
33696500-0 Лабораториски реагенси 4235902 јули 462.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

38
Реагенси за ЦКЛ и ОТМ (BCS, Advia Dimension, Centaur, BN 

Prospect, Atlas, Chronolog, RIDA, Medonic)
33696500-0 Лабораториски реагенси 4235902 јуни 35.000.000,00

Отворена 

постапка

39  Медицински средства  - РТГ филмови 32354110-3 Рендгенски филм 4235903 јуни 6.000.000,00
Отворена 

постапка

40  Медицински средства  - РТГ контрастни сдедства
33696800-3 Контрастни медиуми за 

рендгенологија 
4235904 јуни 7.000.000,00

Отворена 

постапка

376.000.000,00

538.600.000,00

II.1. Услуги во врска со материјално-технички средства

1
Услуги за одржување и поправка на стакла на прозорци, 

алуминиумски и ПВЦ врати 

50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424210 март 1.200.000,00

Отворена 

постапка

Вкупно за I.5.

Вкупно за I

II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги



2 Сервисирање и одржување на термоенергетски блок
50531100-7 Услуги за поправка и одржување на 

котли 
424210 јануари 5.800.000,00

Отворена 

постапка

3
Услуга за чистење на канали за климатизација и 

вентилација со замена на филтри

50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување                                                   

42514310-8 Филтери за воздух 

424210 мај 2.000.000,00
Отворена 

постапка

4
Услуга за одржување и изведба на водоводни и 

канализациони инсталации

50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424210 април 2.000.000,00

Отворена 

постапка

5 Молерофарбарски и ѕидарски услуги
45440000-3  Работи за молерисување и 

глазирање на ѕидови
424210 февруари 2.000.000,00

Отворена 

постапка

6
Изработка и поправка на спуштен плафон (армстронг и 

хантер даглас плафони)

50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424210 март 600.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

7 Изработка на подни облоги и ПВЦ подови
50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424210 април 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

8 Реновирање на санитарни јазли 
50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424210 март 2.400.000,00

Отворена 

постапка

9 Услуга за одржување на електрична инсталација
50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424210 февруари 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

10 Одржување на кровна конструкција 
50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424210 февруари 1.600.000,00

Отворена 

постапка

11 Столарски и тапетарски услуги 
50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424210 мај 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

12 Услуги за одржување на лифтови 50750000-7 Услуги за одржување на лифтови 424210 февруари 5.000.000,00
Отворена 

постапка

13

Редовен инспекциски и технички преглед на парни котли, 

хидрофорски резервоари, резервоари за компримиран 

воздух, трансформатори, издувни гасови, сигурносни 

вентили, мерни инструменти и уреди

50531100-7 Услуги за поправка и одржување на 

котли 
424210 април 100.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

14 Редовен технички преглед на лифтови 50750000-7 Услуги за одржување на лифтови 424210 април 200.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

15 Услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација
90921000-9   Услуги за дезинфекција и 

истребување 
424230 јануари 300.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

16

Услуги за поправка и одржување на противпожарна 

опрема, громобранска инсталација и мерење на 

заземјувањето

50413200-5 Услуги за поправка и одржување на 

противпожарна опрема 
424210 октомври 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

17 Сервисирање и одржување на електрични врати
50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424210 јули 2.200.000,00

Отворена 

постапка

18 Услуги за отпушување на канализациона мрежа
50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424210 октомври 500.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 



19 Сервисирање и одржување на воздушни завеси
50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424440 февруари 200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

20

Сервисирање и одржување на компресори и вакуум пумпи, 

моторни косилки, тримери, водни пумпи, винклување на 

електромотори и др. 

50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424440 март 300.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

21 Сервисирање и одржување на агрегати   
50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424440 март 600.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

22

Сервис и поправка на транспортни траки за храна и сервис 

и поправка на автоматски метални врати во хангар за влез 

на возила на брза помош 

50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424440 април 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

23
Сервисирање и одржување на машини за чистење, 

гланцање и полирање на подови

50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424440 септември 600.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

24
Услуги за заштита од јонизирачко зрачење и радициона 

сигурност

90721600-3 Услуги поврзани со заштита од 

зрачење                                                                  

38341200-9 Дозиметри за зрачење

424440 ноември 600.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

25

Услуга за поправка и санација на тркала од болничките 

кревети, наткасни, колички за подела на терапија, колички 

за подела на храна и сл. со сите потребни 

металостругарски работи, гумирање на истите и др.

50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424440 март 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

26
Услуга за одржување и сервисирање на системи за ПП 

дојава, сигнализација за повик на сестра и домофони

50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424440 март 600.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

27

Услуга за одржување на инсталација за гасови (медицински 

и технички) со сите пропратни елементи (редуцири-

регулатори, неповратни вентили, сита-филтри, мерни 

уреди, дозни и слично

50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424440 април 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

28 Одржување и надградба на фискални апарати со GPS уред 
50312600-1 Одржување и поправка на опрема за 

информатичка технологија 
424440 октомври 100.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

29 Услуги за поправка и одржување на автомобили 
50112000-3 Услуги за поправка и одржување на 

автомобили 
424110 февруари 950.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

38.250.000,00

II.2. Услуги за сервисирање на опрема во  кујна, перална, разладни уреди и канцелариска опрема

1 Сервисирање на опрема и апарати во болничка кујна
50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424440 август 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

2 Сервисирање и одржување на разладна термичка техника
50730000-1 Услуги за поправка и одржување на 

системи за разладување 
424440 јули 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

3

Сервисирање на клима комори (ургентен центар, 

физикална, хемодијализа, неврологија, трауматологија и 

кардиологија)

50730000-1 Услуги за поправка и одржување на 

системи за разладување
424440 април 2.000.000,00

Отворена 

постапка

Вкупно за II.1.



4
Сервисирање и поправка на машини и апарати во болничка 

перална
50000000-5 Услуги за поправка и одржување 424440 август 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

5 Поправка и тапацирање на канцелариски мебел и опрема
50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424410 јуни 2.300.000,00

Отворена 

постапка

6
Сервисирање и одржување на системи за омекнување и 

третман на вода 

50800000-3 Разновидни услуги за поправка и 

одржување 
424440 февруари 3.000.000,00

Отворена 

постапка

10.900.000,00

II.3. Услуги во врска со информатички средства

1 Одржување и сервис на информатичка опрема
50312600-1 Одржување и поправка на опрема за 

информатичка технологија  
424420 јануари 1.200.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

2 Лиценци за антивирус 48761000-0 Софтверски пакет за антивируси 424420 јануари 1.200.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

3 Услуга за одржување на апликативен софтвер
72267000-4   Услуги за одржување и поправка на 

софтвер 
424420 јули 600.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

4
Одржување и сервис на видео надзор, контрола на пристап 

и електрични рампи со читачи на магнетни картички 

50343000-1 Услуги за поправка и одржување на 

видео опрема 
424420 јуни 1.000.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

4.000.000,00

II.4. Услуги во врска со медицинска опрема, санитетски материјални средства и здравствена заштита

1 Услуги за поправка и одржување на медицинска опрема 
50421000-2 Услуги за поправка и одржување на 

медицинска опрема 
424440 февруари 43.500.000,00

Отворена 

постапка

43.500.000,00

II.5. Договорни услиги за копирање, печатење и издавање и осигурување

1 Изнајмување на уреди за печатење 79521000-2 Услуги за фотокопирање  425920 февруари 3.200.000,00
Отворена 

постапка

2 Осигурителни услуги 66510000-8 Осигурителни услуги 425250 септември 1.800.000,00
Отворена 

постапка

3 Услуги за физичко, техничко и патролно обезбедување 79710000-4 Услуги за безбедност 424220 февруари 7.100.000,00
Отворена 

постапка

4 Осигурување на моторни возила 66510000-8 Осигурителни услуги 425260 септември 100.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

5 Регистрација на моторни возила 66510000-8 Осигурителни услуги 421420 февруари 200.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

6 Други договорни услуги 79994000-8 Договорни административни услуги  425990
февруари 

/јули
2.400.000,00

Барање со 

прибирање 

понуди 

7 Услуги за печатење 79810000-5 Услуги за печатење 425920 февруари 4.800.000,00
Отворена 

постапка

8 Услуги за одржување на хигиена 
90920000-2 Услуги поврзани со одржување на 

хигиена  
425990 февруари 15.000.000,00

Отворена 

постапка

Вкупно за II.2.

Вкупно за II.3.

Вкупно за II.4.



9 Собирање и транспорт на медицински отпад
90524400-0 Собирање, транспорт и депонирање 

на болнички отпад 
421150 октомври 4.000.000,00

Отворена 

постапка

10 Собирање и транспорт на комунален отпад
90524400-0 Собирање, транспорт и депонирање 

на болнички отпад 
421130 август 1.650.000,00

Отворена 

постапка

11 Превоз на пациенти за хемодијализа
60130000-8  Специјализирани услуги за патен 

превоз на патници 
421440 јуни 2.000.000,00

Отворена 

постапка

12 Интернет, фиксна и мобилна телефонија

72400000-4 Интернет услуги                         

64200000-8 Телекомуникациски услуги                                      

64212000-5 Услуги на мобилна телефонија 

421320 декември 3.000.000,00
Отворена 

постапка

13 Услуги за скенирање на документи 79994000-8 Договорни административни услуги  425990 септември 1.200.000,00
Барање со 

прибирање 

понуди 

46.450.000,00

143.100.000,00

681.700.000,00

ИЗРАБОТИЛ: Дипл.маш.инж.Зоран Алексиќ

                    Дипл.фарм.спец.Тања Миленкоска ДОГОВОРЕН ОРГАН

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА

„8-ми СЕПТЕМВРИ“ СКОПЈЕ

в.д.ДИРЕКТОР

Доц.Д-р.Христијан Костов

Вкупно за I+II 

Вкупно за II.5.

Вкупно за II
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