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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2022 ГОДИНА 

НА ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид  

 

 

Бр. 

Предмет на договор за јавна 

набавка/рамковна спогодба 

Шифра 

според ЗПЈН  

Вид на 

договор за 

јавна набавка 

Вид на 

постапка  

Проценета 

вредност без ДДВ 

Очекуван почеток 

на постапката 

(месец) 

Забелешки 

(стар договор датум) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 

1 

Лабораториски тестови - 

микопласма, кламидија, 

хеликобактер пилори, 

стафилококус тест, 

стрепококус тест гр. а и други 

лабораториски тестови 

LA21-3   

33000000-0  

33696500-0  

33124130-5   

Поедноставена 

отворена 

постапка 3.300.000,00 ден 03.2022 03.2021 / 55.000 е 

2 

Готови подлоги за 

култивирање и 

идентификација на 

микроорганизми 

LA21-3 

33000000-0  

33696500-0  

33124130-5   

Поедноставена 

отворена 

постапка 1.000.000,00 ден. 11.2022 18.12. 2021 / 16.400 е 

3 Дискови за антибиограм 

LA21-3 

33000000-0  

33696500-0  

33124130-5   

Набавка од 

мала вредност 600.000,00 ден. 11.2022 /////// 

4 Сезонски вакцини против грип 

LA23-9 

3000000-0 

33650000-1  

33651600-4  

33651660-2   Групна набавка 1.100.000,00 ден 08.2022 11.2021 / 18.050 е 

5 

Подлоги, реагенси и друг 

потрошен материјал за 

мембранска филтрација на 

вода во согласност со 

барањата на стандардот ISO 

17025 

LA21-3  

33000000-0  

33696500-0   

Поедноставена 

отворена 

постапка 

 

1.200.000,00 ден 04.2021 05.07.2022 / 19.500 е 

6 Средства за дезинфекција 

LA09-7  

33691000-0  

24452000-7 

24455000-8  

24456000-5  

Набавка од 

мала вредност 
 500.000,00 ден 05. 2021 30.07.2020 / 8200 е 
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7 Средства за дезинсекција  

LA09-7  

33691000-0  

24452000-7 

24455000-8  

24456000-5  

Поедноставена 

отворена 

постапка 
 1.000.000,00 ден 05. 2021 30.07.2020 / 16.260 е 

8 Средства за дератизација   

LA09-7  

33691000-0  

24452000-7 

24455000-8  

24456000-5  

Набавка од 

мала вредност 
 500.000,00 ден 05. 2021 30.07.2020 / 8200 е 

9 

Гориво за патнички моторни 

возила 

09000000-3 

09132000-3  

09134200-9   

Поедноставена 

отворена 

постапка 1.500.000,00 ден. 11. 2022 18.12.2021 / 25.400 e  

10 Атомизер за дезинсекција 

RA08-0 

16400000-9 

42924300-2 

85323000-9  

Поедноставена 

отворена 

постапка 1.200.000,00 ден. 12. 2021 /// 19.700 e 

11 

Компјутери, принтери и 

галантерија 

JA24-9    

30000000-9 

30200000-1 

30230000-0 

30232000-4  

Поедноставена 

отворена 

постапка 800.000,00 ден 04. 2022 24.08.2021 / 13.000 e 

12 

Механичарски услуги и 

резервни делови 

MA07-2  

34913000-0 

50000000-5  

Поедноставена 

отворена 

постапка 1.700.000,00 ден 03. 2021 22.04.2021 / 27.600 е 

13 

Средства за хигиена и 

помошни средства, четки и 

корпи, кеси за собирање отпад 

и канти за собирање отпад 

FF01-1  

33711000-7 

24000000-4 

39830000-9  

Набавка од 

мала вредност 400.000,00 ден. 09. 2022 12.2021 / 6600 e 

14 

Стерилни пластични 

материјали за една употреба 

CA55-5 

LA21-3 

CA50-0  

33000000-0 

33140000-3  

Поедноставена 

отворена 

постапка 800.000,00 ден 03. 2021 28.05.2020 / 13.200 е 

15 

Апарат за испитување на 

тешки метали 

LA21-3   

33000000-0  

38000000-5 

38434560-9   

Набавка од 

мала вредност 400.000,00 ден. 12. 2022 /// 6600 e  

16 

Тестови и реагенси за апарат 

за испитување на тешки 

LA21-3   

33000000-0   

Набавка од 

мала вредност 400.000,00 ден. 12. 2022 ///6600 е 
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метали од оглас со реден број 

14 

33696300-8  

33696500-0  

17 

Автомобилски гуми со 

вклучена услуга за монтажа и 

одржување на гуми и бандажи 

34000000-7 

34351100-3 

50116500-6  

Набавка од 

мала вредност 305.000,00 ден 02.2022 04.03.2021 / 5000 e 

18 Канцелариски материјали 

30000000-9 

UB05-6   

Набавка од 

мала вредност 400.000,00 ден 11. 2022 20.01.2021/ 5000 e 

19 Работна облека 

18100000-0 

UB02-7   

Набавка од 

мала вредност 305.000,00 ден 12. 2022 //// 5000 e 

20 Тонери за ласерски принтери 

30125110-5 

30000000-9 

FG08-3 

UB05-6    

Набава од мала 

вредност 305.000,00 ден 03.2022 22.04.2021/ 5000 e 

21 Средства за репрезентација 

15000000-8  

15860000-4  

Набавка од 

мала вредност 305.000,00 ден 12. 2022 //// 5000 e 

22 

Подлоги во прав за 

микробиолошка лабораторија 

LA21-3  

33000000-0 

33696500-0 

33124130-5  

Поедноставена 

отворена 

постапка 600.000,00 ден 02.2022   ///// 9000 e 

23 

Хемиски реагенси, стаклени 

материјали, и други 

материјали за лабораториска 

дејност 

LA21-3   

33000000-0 

33696500-0 

33790000-4 

33140000-3  

Набавка од 

мала вредност 500.000,00 ден 03. 2022 //// / 8200 e 

24 

Средства за бришење раце, 

дезинфекција на раце и 

тоалетна хартија 

33770000-8 

33000000-0 

33741300-9  

Набавка од 

мала вредност 305.000,00 ден 04.2022 ///// / 5000 e 

25 

Набавка на стока - електро, 

водоинсталатерски, молерски 

и метало-столарски 

материјали по спецификација   

44000000-0 

44400000-4  

Набавка од 

мала вредност 360.000,00 ден 02.2022 //// / 5000 e 

26 

Вакцини против Хепатитис Б, 

антиген 

LA23-9 

33000000-0 

33651680-8 

Б33651600-4 

33650000-1   Групна набавка 305.000,00 ден 12.2021 12.2019 / 5000 e 

27 

Набавка на нови клима уреди 

за потребите на ЈЗУ ЦЈЗ 

Охрид во Охрид, Струга и 

Дебар 39717200-3   

Набавка од 

мала вредност 305.000,00 ден 03. 2021 /// / 5000 e 



4 

28 Вакцини и антималарици 

LA23-9  

33000000-0 

33650000-1 

33651650-9 

33651600-4  Групна набавка 600.000,00 ден 06. 2021 //// / 9700 e 

29 Електрична енергија 9310000-5   

Поедноставена 

отворена 

постапка 915.000,00 ден 02. 2021 /// / 15.000 е 

30 

Тестови и реагенси за 

автоматизиран апарат VITEK 

2  

LA21-3  

33000000-0  

33696500-0  

33124130-5  

Поедноставена 

отворена 

постапка 2.300.000,00 ден 03. 2022 25.03.2021 / 37.000 е 

31 Моторни возила 34100000-8   

Поедноставена 

отворена 

постапка 2.600.000,00 ден 12. 2021 12.2021/// 42.300 е 

32 

Ракавици за една употреба, 

облека за лична заштита на 

вработените и разни 

медицински средства  

LA21-3  

33196000-0  

33194120-3  

33141420-0  

33690000-3   

Поедноставена 

отворена 

постапка 1.000.000,00 ден 06.2022 12.07.2021///16.400 е 

33 Канцелариски мебел 39000000-2  

Поедноставена 

отворена 

постапка 1.000.000,00 ден 10.2022 12.2021///16.400 е 

34 

Набавка на лабораториска 

опрема – апарат Дигестор и 

придружна опрема 

LA21-3   

33000000-0  

38000000-5 

38434560-9  

Поедноставена 

отворена 

постапка 800.000,00 ден 03.2022 ///13.000 е 

35 Разни апарати од бела техника  

42513000-5  

39220000-0   

Набавка од 

мала вредност 500.000,00 ден 03.2022 8200 е 

36 

Опрема за микробиолошка 

дејност – автоклав, 

центрифуга, вага и друго 

LA21-3 

33690000-3 

  

Поедноставена 

отворена 

постапка 1.500.000,00 ден  /// 

37 

Термостати за микробиолошка 

дејност 

LA21-3 

33690000-3 

38432000-2   

Поедноставена 

отворена 

постапка 1.000.000,00 ден  /// 

38 

Имунофлуоресцентен 

микроскоп за микробиолошка 

дејност 

LA21-

338515000-8   

Поедноставена 

отворена 

постапка 650.000,00 denari  /// 
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39 

Апарат мини ВИДАС или 

еквивалент 

LA21-3  

33000000-0  

33696500-0  

33124130-5  

Поедноставена 

отворена 

постапка 1.200.000,00 ден 02.2022 /// 

40 

Тестови и реагенси за мини 

ВИДАС 

LA21-3  

33000000-0  

33696500-0  

33124130-5  

Поедноставена 

отворена 

постапка 1.200.000,00 ден 02.2022 /// 

41 

Разни лабораториски апарати 

– оксиметар, колориметар за 

резидуален хлор, мобилен пх-

метар за вода, електрода за пХ 

метар и друго 

LA21-3   

33000000-0  

38000000-5 

38434560-9  

Поедноставена 

отворена 

постапка 1.000.000,00 03.2022 /// 
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Бр. 

Предмет на договор за јавна 

набавка/рамковна спогодба 

Шифра 

според 

ЗПЈН  

Вид на договор 

за јавна набавка 

Вид на 

постапка  

Проценета 

вредност без ДДВ 

Очекуван почеток на 

постапката (месец) 

Забелешки 

(стар договор датум) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 

1 

Фиксна телефонија и 

интернет 

64222000-8 

72400000-4  

Набавка од 

мала вредност 

 

360.000,00 ден. 04. 2022 01.06.2020 / 5900 е 

2 

Услуги од печатење и 

копирање 

79800000-2 

79521000-2 

79000000-4  

Набавка од 

мала вредност 400.000,00 ден. 11. 2022 12.2021 / 6600 е 

3 

Собирање и транспорт на 

медицински отпад 

90000000-7 

90524000-6 

90520000-8  

FC01-8   

Набавка од 

мала вредност 305.000,00 ден 01.2022 10.02..2021 /  5000 е 

4 

Одржување и надградба на 

постоечки софтверски 

модули  - 5 програми 

JA02-4    

72000000-5 

72267000-4  

Постапка со 

преговарање 

без објавување 

на оглас 

 

305.000,00 ден 01 2022  20.01.2021 /  5000 е 

5 

Превентивно одржување на 

софтверот за 

храни, води, предмети и 

козметички 

производи и санитарни 

прегледи и користење на 

софтвер за потребите на 

Одделение Социјална 

медицина и други 

програми 

JA02-4    

72000000-5 

72267000-4  

Постапка со 

преговарање 

без објавување 

на оглас 305.000,00 ден 05. 2022  29.07.2021 / 5000 е 

6 Мобилна телефонија 64212000-5   

Набавка од 

мала вредност 305.000,00 ден 11.2023 12.2021 / 5000 е 

7 

Услуга за одржување и 

сервисирање на 

информатичка опрема, 

компјутерска и интернет 

мрежа 

72222300-0 

  

Набавка од 

мала вредност 100.000,00 ден 02.2022 04.03.2021/// 1700 е 

8 

Хотелско-угостителски 

услуги 55000000-0   

Набавка од мала 

вредност 305.000,00 ден 12. 2022 /// / 5000 е 
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9 

Тековно одржување и 

поправка на  водоводна, 

отпадна, електрична  и друга 

инсталација и други 

мајсторско-занаетчиски  

работи во објектите на ЈЗУ 

ЦЈЗ Охрид во Охрид, Струга 

и Дебар 50800000-3   

Набавка од мала 

вредност 305.000,00 ден 12. 2022 //// 5000 е 

10 

Тековно одржување и 

поправка електрични и 

електронски  апарати во ЈЗУ 

ЦЈЗ Охрид во Охрид, Струга 

и Дебар 50800000-3  

Набавка од мала 

вредност 305.000,00 ден 12. 2022 /// / 5000 е 

11 

Сервисирање и 

Калибрација на 

лабораториски 

инструменти и апарати 

согласно барањата од 

стандардот ISO 17025:2006 

50400000-9 

50433000-9 

  

Поедноставена 

отворена 

постапка 305.000,00 ден 08. 2022 24.08.2021 / 5000 е 

12 

Тековно одржување и 

сервисирање на клима 

уреди во ЈЗУ ЦЈЗ Охрид во 

Охрид, Струга и Дебар 

50800000-5  

  

Набавка од 

мала вредност 305.000,00 ден 03. 2022 //// 5000 е 

13 

Набавка на услуги 

согласно Законот за 

безбедност и здравје при 

работа 71317000-3  

Набавка од 

мала вредност 305.000,00 ден 02. 2022 //// 5000 е 

14 

Набавка на услуга -

користење на софтвер за 

административно-

благајничко работење 

JA02-4    

72000000-5 

72267000-4  

Набавка од 

мала вредност 305.000,00 денари 03.2022  04.05.2021 /  5000 е 

15 

Фарбање на возила и други 

лимарски услуги 

50100000-6  

50112100-4  

50112110-7   

Набавка од 

мала вредност 305.000,00 денари 02.2022 //// 5000 е 

16 

Изработка на разни 

реклами  

79800000-2  

79810000-5  

79811000-2  

79820000-8   

Набавка до 

мала вредност 305.000,00 денари 02.2022 /// 5000 е 
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17 

Осигурување на имот и 

опрема и возила на ЈЗУ ЦЈЗ 

Охрид 

66510000-8  

66516500-5 

66514110-0   

Набавка од 

мала вредност 400.000,00 денари 03.2022 01.05.2021 /  

18 Миење на службени возила 50112300-6   

Набавка од 

мала вредност 60.000,00 денари 01.2022 ///// 
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Бр. 

Предмет на договор за 

јавна набавка/рамковна 

спогодба 

Шифра 

според ЗПЈН  

Вид на договор 

за јавна набавка 

Вид на 

постапка  

Проценета 

вредност без ДДВ 

Очекуван почеток на 

постапката (месец) 

Забелешки 

(стар договор 

датум) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи 

1 

Разни градежни работи по 

спецификација  

45000000-7 

45453100-8  

45454000-4  

45113000-2  

45442100-8 

45421100-5 

IA11-9  

IA40-6  

Поедноставена 

отворена 

постапка 5.000.000,00 ден 10. 2022 12.2021///  

        
 

 

 

 

         Одговорно лице 

 

         ________________________________ 
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Член 39 - Пресметување на проценетата вредност 

 

(1) Договорниот орган ја проценува вредноста на договорот за јавна набавка со пресметување на вкупниот износ за реализирање на 

договорот, без вклучен ДДВ, земајќи ги предвид пазарните услови, секоја опција и секое евентуално продолжување или зголемување 

на вредноста на договорот, доколку тие можат да се предвидат во моментот на вршење на проценката. 

(2) Доколку договорниот орган предвидува можност за доделување одредени награди или надоместоци за економските оператори, 

истите ги вклучува во проценетата вредноста на договорот за јавна набавка. 

(3) Доколку договорниот орган има одделни организациски единици, проценетата вредност се пресметува со собирање на проценета 

вредност на договорите на сите поединечни организациски единици. Доколку одделна организациска единица е самостојно одговорна 

за своите постапки за јавни набавки или за одредени видови јавни набавки, проценетата вредност може да се постави на ниво на 

одредена единица. Организациската единица е самостојно одговорна за своите постапки за јавни набавки, доколку самостојно ги 

презема правата и обврските. 

(4) Проценетата вредност на договорот за јавна набавка се пресметува при изготвување на годишниот план за јавни набавки. 

Договорниот орган, пред донесување на одлуката за јавна набавка, ја прилагодува проценетата вредност на конкретниот договор за јавна 

набавка утврдена во годишниот план за јавни набавки, доколку настанат промени во вредноста. 

(5) Кај рамковната спогодба и динамичниот систем за набавки, договорниот орган ја зема предвид максималната проценета вредност 

без вклучен ДДВ на сите договори, предвидени за целото времетраење на рамковната спогодба или на динамичниот систем за набавки. 

(6) Кај партнерството за иновации, договорниот орган ја зема предвид максималната проценета вредност без вклучен ДДВ за 

истражувачки и развојни дејности, кои ќе се вршат во сите фази од предвиденото партнерство, како и максималната проценета 

вредност без вклучен ДДВ на стоките, услугите или работите што ќе се набават на крајот од предвиденото партнерство. 

(7) Вкупната вредност на договорот за јавна набавка на работи се одредува така што се земаат трошоците за изведување на градежните 

активности и вкупната проценета вредност на сите стоки и услуги кои се неопходни за извршување на договорот и кои му се ставени 

на располагање на изведувачот од страна на договорниот орган. 

(8) Ако договорниот орган набавува стоки, услуги или работи со доделување повеќе договори во вид на посебни делови од една 

постапка за јавна набавка, проценетата вредност се определува како збир на сите делови од постапката за доделување договор за јавна 

набавка. 

(9) Ако договорниот орган доделува договор за јавна набавка на стоки или услуги кој треба да се продолжи во определен временски 

период, проценувањето на вредноста на овој договор се врши врз основа на: 

 вкупната реализирана вредност на сите последователно слични договори за набавки од ист вид доделени во претходните 12 

месеци, прилагодени, доколку е возможно, со промените во количини или вредности кои би можеле да се случат во текот на 

12 месеци по склучување на договорот, или 

 вкупната проценета вредност на сите последователно слични договори за набавки кои се очекува да бидат доделени во 

следните 12 месеци, започнувајќи од моментот на првата испорака или во текот на финансиската година доколку таа е 

подолга од 12 месеци. 

(10) Проценетата вредност на договорот за јавна набавка на стоки преку купување со одложено плаќање или изнајмување 

со или без опција за купување на стоката, зависи од времетраењето на соодветниот договор, и тоа: 

 во случај на договор со фиксен рок со времетраење до 12 месеци, проценетата вредност се пресметува земајќи ги 

предвид сите исплати што треба да се извршат за времетраењето на договорот; 

 во случај на договор со фиксен рок со времетраење подолго од 12 месеци, проценетата вредност се пресметува 

земајќи ги предвид сите исплати што треба да се извршат за времетраењето на договорот, вклучувајќи ја и 

проценетата резидуална вредност на стоките, или 

 во случај на договор чие времетраење не може да се одреди во моментот на вршење на проценката, проценетата 

вредност се пресметува со множење на месечната вредност што треба да се плати со бројот 48. 

(11) Ако договорниот орган доделува договор за јавна набавка на осигурителни услуги, проценетата вредност на овие 

договори за услуги се пресметува врз основа на осигурителните премии што треба да се платат, како и сите други форми 

на надоместоци што се однесуваат на соодветните услуги. 

(12) Ако договорниот орган доделува договор за јавна набавка на банкарски услуги или други финансиски услуги, 

проценетата вредност на овoj договор за услуги се пресметува врз основа на давачки, провизии, камати и сите други 

форми на надоместоци што се однесуваат на соодветните услуги. 

(13) Ако договорниот орган доделува договор за јавна набавка на услуги за изработка на проект или план од областа на 

просторното или урбанистичкото планирање, архитектурата или градежништвото, проценетата вредност на овој договор 

за услуги се пресметува врз основа на давачки или провизии што се плаќаат, како и сите други форми на надоместоци 

што се однесуваат на соодветните услуги. 

(14) Ако договорниот орган доделува договор за јавна набавка на услуги чија вкупна проценета вредност не може да се 

предвиди, но може да се процени просечниот месечен надомест, тогаш начинот на проценување на вредноста зависи од 

времетраењето на договорот, и тоа: 
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 во случај на договор со фиксен рок, доколку времетраењето на договорот не надминува 48 месеци, проценетата 

вредност се пресметува земајќи го предвид целокупното времетраење на договорот или 

 во случај на договор без фиксен рок или доколку времетраењето на договорот надминува 48 месеци, проценетата 

вредност се пресметува со множење на месечната проценета вредност со бројот 48. 

(15) Министерот за финансии ги пропишува видовите градежни активности кои се предмет на договорот за јавна набавка 

на работи. 

 

Член 48 - Набавка од мала вредност 

 

(1) Договорниот орган може да врши набавки од мала вредност на стоки и услуги со проценета вредност до 10.000 евра во денарска 

противвредност и на работи до 20.000 евра во денарска противвредност. 

(2) Набавката од мала вредност се врши: 

 со објавување оглас за набавка од мала вредност, при што минималниот рок за поднесување на понудите е седум дена од денот на 

објавување на огласот или 

 преку електронскиот пазар на набавки од мала вредност на ЕСЈН, за набавка на стандардни стоки и услуги. 

(3) Во случаите од ставот (2) алинеја 1 на овој член, секој економски оператор има право да поднесе понуда по објавениот оглас за 

јавна набавка. 

(4) Во случаите од ставот (2) алинеја 2 на овој член, договорниот орган ја избира понудата со најниска цена која е во согласност со 

барањата и условите од краткиот опис на предметот на набавка. 

(5) Договорниот орган објавува известување на електронскиот пазар на набавки од мала вредност за намерата да изврши набавка 

најмалку 48 часа пред да ја реализира набавката, при што дава краток опис на предметот на набавка. 

(6) Кај набавката од мала вредност договорниот орган го утврдува единствено условот за вршење професионална дејност.  

(7) Министерот за финансии подетално ги пропишува видовите набавки и начинот на вршење набавки од мала вредност преку 

електронскиот пазар на набавки од мала вредност на ЕСЈН. 

Член 49 - Поедноставена отворена постапка 

 

(1) Договорниот орган може да спроведе поедноставена отворена постапка за набавка на стоки и услуги со проценета вредност до 

70.000 евра во денарска противвредност и на работи до 500.000 евра во денарска противвредност. 

(2) Во поедноставената отворена постапка, секој заинтересиран економски оператор може да поднесе понуда врз основа на објавениот 

оглас за јавна набавка. 

(3) Во прилог на понудата се доставува изјава за докажување на способноста или документи за утврдување способност. 

(4) Пред донесување на одлуката за избор на најповолна понуда, економскиот оператор чија понуда е оценета за најповолна е должен 

да ги достави документите за утврдување способност, доколку не ги доставил со понудата. 

(5) Договорниот орган ги прифаќа документите за утврдување на способност од ставот (4) на овој член кои се издадени и по крајниот 

рок за поднесување на понудите. 
(6) Минималниот временски рок за поднесување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на огласот во ЕСЈН. 
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Член 75 – Планирање 

(1) Врз основа на планираните извори за финансирање, договорниот орган донесува план за своите вкупни потреби за набавки во 

тековната година по видови стоки, услуги и работи според ЗПЈН, со кој го определува предметот на набавка, очекуваниот почеток на 

постапката, проценетата вредност на договорот и видот на постапката за јавна набавка. 

(2) Вкупните потреби за набавки ги вклучуваат и потребите што се реализираат како групна набавка или преку централно тело за 

набавки, како и набавките на посебните услуги. 

(3) По донесување на планот од ставот (1) на овој член, договорниот орган го објавува во ЕСЈН до крајот на јануари од тековната година. 

(4) По потреба, договорниот орган во текот на годината може да го измени и/или дополни планот од ставот (1) на овој член 

согласно со планираните или обезбедените средства за јавни набавки и истите ги објавува на ЕСЈН. 

(5) Формата, содржината, како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки ги пропишува министерот за финансии. 

 

Член 77 - Одлука за јавна набавка 

(1) За потребата од јавна набавка одлучува договорниот орган. 

(2) Со одлуката за јавна набавка се утврдува предметот на набавката, износот и изворот на средствата потребни за реализација на 

договорот, начинот и постапката за јавна набавка и се назначува составот на комисијата, како и ангажирање надворешни стручни 

лица, доколку е потребно. 

(3) Одлуката за јавна набавка содржи образложение на потребата од набавката. 

(4) Во одлуката за јавна набавка се наведуваат и причините и образложението за користење на постапките со преговарање, конкурентен 

дијалог или партнерство за иновации ако договорниот орган спроведува постапка со преговарање, конкурентен дијалог или партнерство 

за иновации, итните причини за намалување на роковите пропишани со овој закон, како и причините за неделивост на предметот на 

набавка. 

(5) Доколку во текот на постапката за јавна набавка, најповолната понуда е со цена повисока од износот на средства утврден во 

одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на 

договорот, под услов врз основа на спроведена анализа да утврди дека истото е економски поисплатливо од повторување на 

постапката и понудената цена да не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со овој закон. 

(6) По исклучок од ставот (2) на овој член, договорниот орган може да одлучи постапката за набавка од мала вредност да ја спроведе 

организацискиот облик наместо комисија за јавна набавка, што го наведува во одлуката. 

Член 78 - Оформување на јавната набавка во делови 

(1) Договорниот орган може да го оформи предметот на набавка во повеќе посебни делови, врз основа на објективни критериуми 

според вид, својства, намена, место или време на извршување, при што го утврдува предметот и големината на поединечните делови, 

земајќи ја предвид можноста за пристап на малите и средни претпријатија во постапката за јавна набавка. 

(2) Ако договорниот орган не го оформил предметот на набавка во повеќе делови во отворената или ограничената постапка, во одлуката 

за јавна набавка ги образложува причините за тоа. 

(3) Договорниот орган, во огласот за јавна набавка, во поканата за потврдување на интересот или во поканата за поднесување понуди 

одредува дали понудите може да се доставуваат за еден, за повеќе или за сите делови. 

(4) Договорниот орган може да го ограничи бројот на деловите што може да се доделат на еден понудувач, доколку во огласот за јавна 

набавка, во поканата за потврдување на интересот или во поканата за поднесување понуди го одреди максималниот број делови по 

понудувач. Во таков случај, во тендерската документација ги наведува недискриминаторските критериуми или правила што ќе се 

користат при одлучување кои делови ќе се доделат на одреден понудувач доколку со примена на критериумите за избор на најповолна 

понуда тој понудувач е најповолен за повеќе делови од максималниот број. 

(5) Кога на еден понудувач може да му се додели повеќе од еден дел, договорниот орган може да го додели договорот со здружување на 

неколку или на сите делови, доколку во огласот за јавна набавка, во поканата за потврдување на интересот или во поканата за 

поднесување понуди навел дека ја задржува можноста да одреди делови или групи од делови кои можат да се здружуваат. 

(6) Доколку предметот на набавка е составен од повеќе ставки во рамки на еден дел, договорниот орган не смее делот да го оформи на 

начин кој неоправдано ќе ја ограничи конкуренцијата на само еден економски оператор, без оглед дали предметот на договорот е 

оформен во еден или во повеќе делови. 
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Врз основа на член 75 став (5) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија" бр. 24/19), министерот за 

финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 

за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот 

план за јавни набавки 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки. 

Член 2 

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавки во тековната година по видови на стоки, услуги и работи 

според Заедничкиот поимник за јавни набавки (во натамошниот текст: ЗПЈН), 

очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот или рамковната спогодба и видот на постапката за доделување 

на договорот или рамковната спогодба. 

Член 3 

Годишниот план за јавни набавки се состои од осум колони. 

Во првата колона се наведува редниот број на постапката, кој се внесува континуирано без оглед на видот на договорот. 

Во втората колона се внесува предметот на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба, во еден од трите посебни делови зависно 

од видот на договорот за јавна набавки – стоки, услуги и работи. 

Во третата колона се внесува шифрата од ЗПЈН за соодветниот предмет на договорот за јавна набавка. 

Во четвртата колона се наведува видот на договорот за јавна набавка. 

Во петата колона се наведува видот на постапката која се планира да се користи за доделување на договорот или рамковната спогодба. 

Во шестата колона се внесува проценетата вредност на договорот/рамковната спогодба, без вклучен ДДВ и се изразува во денари. 

Во седмата колона се наведува очекуваниот почеток на постапката, односно месецот кога се планира да се објави огласот или да се 

поканат економските оператори да учествуваат во постапката. 

Во осмата колона се внесуваат евентуални забелешки. 

Член 4 

Во годишниот план за јавни набавки се внесуваат и договорите кои ќе се реализираат повеќе од една година, и тоа во годишниот план 

за јавни набавки за годината кога е планирано да се спроведе постапката за јавна набавка.2 

Член 5 

При планирање на групна набавка, во годишниот план за јавни набавки се внесува проценетата вредност само на сопствената набавка. 

Член 6 

Содржината на годишниот план за јавни набавки не треба да се менува при промена на проценетата вредност, при промена на видот на 

планираната постапка за доделување договор за јавна набавка или при промена на 

очекуваниот почеток на постапката. 

Постапките со преговарање без објавување на оглас врз основа на член 55 став (1) точка а) и точка г), како и став (3) точки б), г) и д) од 

Законот за јавните набавки не треба да се внесуваат во годишниот план за јавни набавки. 

Постапките кои се повторуваат поради поништување на делови во претходна постапка не треба да се внесуваат во годишниот план за 

јавни набавки. 

Член 7 

Проценетата вредност на набавките се внесува од страна на договорниот орган без да се објавува на јавната страна на ЕСЈН. 

Член 8 

Формата и содржината на годишниот план за јавни набавки се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

Член 9 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината како и начинот 

на изготвување на годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 84/12). 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, a ќе 

отпочне да се применува од 1 април 2019 година. 


