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ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, 
СИВА ЗОНА ВО 
РАБОТЕЊЕТО 
НА ЈАВНИОТ 
ЗДРАВСТВЕН СЕКТОР
	 За	своето	работење	(греење,	телефонија	и	интернет,	униформа,	хартија,	тонер	итн.)	и	за	обезбедување	
на	 основните	 здравствени	 услуги	 (гориво	 за	 возила,	 обезбедување	 на	 имотот,	 набавка	 на	 лекови	 и	
медицински	 помагала,	 набавка	 и	 одржување	 на	 медицински	 апарати,	 ангажирање	 на	 надворешни	
приватни	 фирми	 за	 обезбедување	 на	 одредени	 здравствени	 услуги	 итн.)	 институциите	 од	 јавниот	
здравствен	сектор	во		Република	Македонија	(РМ)		годишно		трошат	голем	износ	на	средства	од	своите	
буџети	и	од	буџетот	на	РМ	 1.	Односно,	трошат	средства	на	граѓаните	и	компаниите	од	РМ,	кои	пак	ги	
плаќаат	во	буџетот	на	РМ	во	облик	на	јавни	давачки	(даноци	и	такси).	
	 Институциите	од	јавниот	здравствен	сектор	иако	трошат	големи	износи	на	средства	од	своите	буџети	
и	од	буџетот	на	РМ	за	набавка	на	стоки,	услуги	и	работи,	во	исто	време	се	соочуваат	и	со	проблеми	во	
обезбедување	на	здравствени	услуги,	а	пак	граѓаните	се	соочуват	со	потешкотии	во	остварување	на	
своето	основно	право	на	здравствена	заштита.	
	 Јавните	набавки,	пак,	како	активности	што	сo	себе	повлекуваат	голем	износ	на	средства,	најчесто	се	
користени	и	како	можност	за	злоупотреба	и	за	создавање	на	лична	корист	на	оние	што	се	вклучени	во	
нивното	спроведување	или	пак	нивното	следење,	бeз	притоа	да	се	почитуваат	основните	принципи	на	
економичност,	рационалност	и	ефикасност	во	трошењето	на	парите	на	граѓаните.
	 Необјавувањето	и	делумното	објавување	на	податоците	за	спроведените	јавни	набавки	од	страна	на	
институциите	од	јавниот	здравствен	сектор	со	себе	повлекува	и	сомнеж	за	ненаменско	трошење,	како	
и	нерационално	и	неефикасно	трошење	на	средствата	на	граѓаните.
	 Па	оттука,	од	особена	важност	за	граѓаните	е	да	бидат	информирани	за	тоа	на	кој	начин	институциите	
од	 јавниот	 здравствен	 сектор	 	 раководат	и	 ги	 трошат	нивните	пари,	што	пак	 ќе	им	овозможи	да	 ги	
повикаат	овие	институции	и	Министерството	за	здравство	на	одговорност	за	нивното	работење.			
	 Здружението	 за	 еманципација,	 солидарност	 и	 еднаквост	 на	жените	 (ЕСЕ)	 од	 2016	 година	 започна	
со	 континуиран	 годишен	 мониторинг	 на	 постапките	 за	 јавни	 набавки	 водени	 од	 страна	 на	 јавните	
здравствени	институции	во	насока	на	утврдување	на	недостатоците	во	системот	на	 јавни	набавки	во	
областа	 на	 здравството	 и	 давање	 на	 препораки	 за	 унапредување	 на	 нивото	 на	 транспарентност	 во	
постапките	за	јавни	набавки	во	јавниот	здравствен	сектор.	Односно,	максимирање	на	економичноста,	
ефикасноста	и	ефективноста	во	водењето	на	постапките	за	јавни	набавки;	максимирање	на	квалитетот	
на	услугите	што	се	обезбедуваат	од	страна	на	институциите	од	јавниот	здравствен	сектор;	максимирање	
на	ефектите	од	користењето	на	парите	на	граѓаните	за	обезбедување	на	јавните	здравствени	услуги	и	
олеснување	на	пристапот	на	граѓаните	до	здравствена	заштита.	

1		Подетално	видовите	на	стоки,	услуги	и	работи	што	ги	имаат	набавувано	јавните	здравствени	институции	во	периодот	од	2011	до	
2015	година	во	постапки	за	јавни	набавки	се	прикажани	во	Анекс	1	од	оваа	анализа.	
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	 Оваа	 анализа	дава	 приказ	 на:	 вкупните	 трошоци	што	 ги	 прават	 институциите	од	овој	 сектор	 при	
набавка	на	стоки,	услуги	и	работи	(преку	анализа	на	проценетата	вредност	на	соодветната	јавна	набавка 
и	вредноста	на	избраната	понуда);	портфолиото	на	трошоци	направени	преку	постапки	за	јавни	набавки;	
нивото	на	економичност	при	избор	на	понуди;	како	и	нивото	на	транспарентност	на	институциите	од	
овој	сектор	при	спроведување	на	постапките	за	јавни	набавки.	
	 Оваа	 анализа	 на	 јавни	 набавки	 се	 однесува	 на	 периодот	 од	 2011	 до	 2015	 година	 и	 со	 неа	 се	
опфатени	индивидуалните	портфолија	на	институциите	од	 јавниот	здравствен	сектор	објавени	преку	
Електронскиот	систем	за	јавни	набавки	на	Република	Македонија	(ЕСЈН).	Прибирањето	на	податоците	
објавени	преку	електронскиот	систем	беше	спроведено	во	период	март	–	април	2016	година.	Па	оттука,	
оваа	анализа	ги	одразува	состојбите	идентификувани	во	тој	временски	период.	Сите	промени	настанати	
во	Електронскиот	систем	на	јавни	набавки	по	мај	2016	година	не	се	предмет	на	разгледување	на	оваа	
анализа.	
	 Со	анализата	се	опфатени	вкупно	62	институции	од	јавниот	здравствен	сектор	од	кои	33	здравствени	
домови,	 10	 центри	 за	 јавно	 здравје,	 16	 општи	 и	 клинички	 болници,	 една	 универзитетска	 клиника,	
Министерството	за	здравство	и	Институтот	за	јавно	здравје	на	РМ.	

Клучни термини користени во анализата:
» Јавна набавка: постапка	во	која	јавните	институции	изразуваат	потреба	за	набавка	на	одредени	стоки,	
услуги	или	пак	работи;	прибираат	понуди;	вршат	избор	на	најповолната	понуда	и	склучуваат	договор	за	
обезбедување	на	потребните	стоки,	услуги	и	работи	со	надворешни	приватни	правни	и	физички	лица;

» Проценета вредност на јавна набавка: очекуваната	 вредност	 на	 јавната	 набавка	 што	 ја	 објавува	
јавната	институција	на	почетокот	од	постапката	за	набавка;

» Вредност на избрана понуда: вредноста	 по	 која	 јавната	 институција	 го	 склучила	 или	 ќе	 го	 склучи	
договорот	за	јавна	набавка;

» Електронски систем за јавни набавки (ЕСЈН): единствен	компјутеризиран	систем	достапен	на	интернет,	
кој	 се	 користи	 со	 цел	да	 се	 овозможи	 	 поголема	 ефикасност	 и	 економичност	 во	областа	 на	 јавните	
набавки;

» Договор за јавна набавка: договор	од	финансиски	интерес	што	ги	вклучува	и	секторските	договори,	
склучен	во	писмена	форма	меѓу	еден	или	повеќе	договорни	органи,	од	една	страна,	и	еден	или	повеќе	
економски	оператори,	од	друга	страна,	а	чиј	предмет	е	изведување	на	работи,	испорака	на	стоки	или	
обезбедување	на	услуги	согласно	со	Законот	за	јавните	набавки;

» Економски оператор: секое	физичко	или	правно	лице	или	група	на	такви	лица	кои	на	пазарот	нудат	
стоки,	услуги	или	работи.
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Заклучоци од анализата 
на постапките за јавни набавки 
во јавниот здравствен сектор:

1.	 Во	 периодот	 од	 2011	 до	 2015	 година	 јавните здравствени институции во РМ објавиле податоци 
дека склучиле договори за набавка на стоки, услуги и работи во вредност од 3.823 милиони МКД. За 
иницираните постапки во вредност од 13.122 милиони МКД не е познат износот на склучените договори. 

2.	 Вредноста	на	постапките	за	кои	не	се	објавени	информации	за	вредноста	за	избраната	понуда	е за 
19 пати поголема од вредноста на постапките за кои овој податок е објавен.  

3.	 Најголема вредност на постапките за коишто не е објавена информација за вредноста на избраната 
понуда имаат постапките спроведени од Министерството за здравство или пак 11.231 милиони МКД 
(89	%	од	вредноста	на	постапките	за	кои	не	е	објавен	податок	за	вредноста	на	избраната	понуда).	

4.	 За четири (4) од 7 054 постапки не е познато дали јавните здравствени институции набавувале 
стоки, услуги или пак работи. 

5.	 Најголем	број	постапки	на	јавна	набавка,	во	анализираниот	период,	биле	отворени	и	спроведени	
од	страна	на	општите и клиничките болници	(3	102	постапки).	Во	исто	време,	овие	јавни	здравствени	
институции	потрошиле и најмногу средства за набавка на стоки, услуги и работи, а обезбедиле 
најмал отчет за своето работење. 

6.	 Бројот на постапки за јавни набавки	водени	од	јавните	здравствени	институции	во просек секоја 
година расте за 25 %.

7.	 Вкупните трошоци за набавка на стоки, услуги и работи во јавниот здравствен сектор направени 
преку спроведување на постапки за јавни набавки со користење на податоци објавени на ЕСЈН не 
можат да бидат утврдени од причина што само за 30 % од постапките за јавни набавки водени	во	
периодот	од	2011	до	2015	година	се	објавени податоци и за проценетата вредност на набавката и за 
вредноста на избраната понуда	(2	092	поединични	постапки).

8.	 Кај 70 % од постапките за јавни набавки,	 јавните	 здравствени	институции	не објавиле или пак 
објавиле само дел од клучните информации	за	водените	постапки	за	јавни	набавки.		

9.	 Трошоците што ги прават институциите од јавниот здравствен сектор,	преку	спроведување	на	
постапките	за	јавна	набавка,	укажуваат на нерационално и недомаќинско работење. 

10.	 Повеќе од половина од мониторираните институции од јавниот здравствен сектор (45 од вкупно 
62) не објавиле податоци за проценетата вредност на јавната набавка, а пак 17 објавиле информации 
за проценетата вредност само за дел од водените постапки за јавни набавки во периодот од 2011 до 
2015 година. 
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11.	 Само пет јавни здравствени институции (од	вкупно	62)	објавиле информации за вредноста на 
избраната понуда за повеќе од 75 % од водените постапки за јавни набавки, а другите 57 објавиле 
информации за вредноста на избраната понуда само за дел од постапките за јавна набавка	 (24	
институции)	или пак воопшто не објавиле информации	(33	институции).	

Препораки за унапредување 
на постапките на 
јавни набавки во 
јавниот здравствен сектор: 

1. Бирото за јавни набавки да осигури дека институции од јавниот здравствен 
сектор ги почитуваат основните принципи за транспарентност во водењето на 
постапките за јавни набавки. 

2. Институциите од јавниот здравствен сектор да спроведат детална 
анализа, односно проценка на очекуваните трошоци што би произлегле при 
секое отворање на постапката за јавна набавка и да избегнуваат користење на 
историски податоци при отворање на тендерските постапки. 

3. Институциите од јавниот здравствен сектор и Бирото за јавни набавки 
да ја унапредат транспарентноста во спроведување на постапките за јавни 
набавки со тоа што преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) ќе ги 
објавуваат сите клучни информации за јавните набавки, проценетата вредноста 
и вредноста на избраната понуда за секоја постапка за јавна набавка.

4. Институциите од јавниот здравствен сектор да започнат да работат како 
добри домаќини во управувањето и користењето на средствата на граѓаните 
за набавка на стоки, услуги и работи. Односно, да се стремат кон највисок 
квалитет на набавените стоки, услуги и работи, по најниска можна цена. 
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1. Вкупни трошоци за набавка на стоки, услуги и работи во јавниот здравствен 
   сектор направени преку спроведување на постапки за јавни набавки
	 Во	 овој	 дел	 од	 анализата	 даваме	 приказ	 на	 сите	 постапки	 за	 јавни	 набавки	 водени	 од	 62-те	 јавни	
здравствени	институции	опфатени	со	оваа	анализа,	притоа	прикажувајќи	 ги	вредностите	на	водените	
постапки	во	три	поединични	категории:	постапки	каде	што	е	позната/објавена	само	проценетата	вредност	
на	јавната	набавка,	постапки	каде	што	е	позната/објавена	само	вредноста	на	избраната	понуда	и	постапки	
каде	што	се	познати	и	двата	параметри.	Вкупните трошоци за набавка на стоки, услуги и работи во 
јавниот здравствен сектор направени преку спроведување на постапки за јавни набавки со користење 
на податоци објавени во ЕСЈН не можат да бидат утврдени од причина што само за 30 % од постапките 
се објавени целосни информации. Односно,	 јавните здравствени институции во периодот од 2011 до 
2015 година склучиле договори за набавка на стоки и услуги во вредност од 3.822.835.205 МКД, што 
на годишно ниво претставува 764.567.041 МКД. Додека,	пак,	за постапки во вредност од 13.122.244.456 
МКД (постапки кај кои е позната само проценетата вредност), што е за три пати повеќе од вредноста на 
постапките за кои вредноста на склучениот договор е позната, не се објавени податоци за вредноста на 
избраната понуда/склучените договори.  
 Во периодот од 2011 до 2015 година јавните институции од здравствениот сектор спровеле вкупно 7 
054 поединични постапки за јавни набавки, од кои 4 950 се постапки за набавка на стоки; 2 100 се постапки 
за набавка на услуги или работи и четири (4) се постапки за кои не е објавен податок дали набавката се 
однесува на стоки, услуги или работи. Од	вкупно	спроведените	постапки	во	овој	период:	3	102	се	постапки	
спроведени	од	16	општи	и	клинички	болници;	2	187	се	постапки	спроведени	од	33	здравствени	домови;	877	
се	постапки	спроведени	од	10	центри	за	јавно	здравје;	480	постапки	се	спроведени	од	Министерството	за	
здравство;	317	се	постапки	спроведени	од	Универзитетската	клиника	за	гинекологија	и	акушерство	и	91	
се	спроведени	од	Институтот	за	јавно	здравје	на	Република	Македонија.	

Графикон 1. Број на постапки за јавни набавки спроведени од јавните здравствени установи во РМ во периодот од 2011 до 2015 година. 

Во просек, секоја година во периодот од 2011 до 2015 година бројот на постапки за јавни набавки што 
ги спроведуваат јавните здравствени институции расте за 25 %. Најголем	пораст	на	бројот	на	постапки	
за	јавни	набавки	се	бележи	во	2013	година	(види	графикон	1).	
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Во	периодот	од	2011	до	2015	година од вкупно 7 054 поединични постапки за јавни набавки за набавка 
на стоки, услуги или работи само за 30 %	од	постапките	(2	092	поединични	постапки,	чија	проценета	
вредност	изнесува	5.408.303.376	МКД,	а	пак	вредноста	на	склучените	договори	е	3.137.995.462	МКД)	
се објавени податоци за проценетата вредност на набавката и вредноста на избраната понуда. За 
остатокот од иницираните постапки во анализираниот период е објавен само износот на еден од 
клучните параметри или пак воопшто не се објавени податоци за ниту еден од двата параметри	(за	
2	373	постапки	во	вредност	од	684.839.743	МКД	нема	објавено	проценета	вредност	на	јавната	набавка;	
за	761	во	вредност	од	13.122.244.456	МКД	нема	објавено	вредност	на	избраната	понуда	и	за	1	828	нема	
објавено	 податок	 ниту	 за	 износот	 на	 проценетата	 вредност	 на	 набавката,	 ниту	 пак	 за	 вредноста	 на	
избраната	понуда).		

 Во 70 % од спроведените постапки за јавни набавки, институциите од јавниот здравствен сектор не 
објавиле или пак објавиле само дел од клучните информации за водените постапки за јавни набавки.  
Од погоре презентираното може да се заклучи дека институциите од јавниот здравствен сектор 
објавуваат податоци само за оние постапки чијашто вредност е пониска, а пак за постапките чијашто 
вредност е повисока и што со себе повлекуваат повисоки трошоци не објавуваат податоци. Односно, 
и	покрај	тоа	што	бројот	на	постапки	за	кои	не	е	објавена	вредноста	на	избраната	понуда	е	за	три	пати	
помал	од	бројот	на	постапки	за	кои	оваа	вредност	е	објавена,	сепак	вредноста	на	овие	постапки	е	за	19	
пати	(13.122.244.456	МКД	во	однос	на	684.839.743	МКД)	поголема	од	вредноста	на	постапките	за	кои	овој	
податок	е	објавен	(види	табела	1	и	2).		
За	разлика	од	останатите	институции	од	јавниот	здравствен	сектор	(здравствените	домови,	центрите	за	
јавно	здравје,	општите	и	клиничките	болници,	Универзитетската	клиника	за	гинекологија	и	акушерство	
и	Институтот	за	јавно	здравје),	Министерството	за	здравство	е	институција	којашто	во	анализираниот	
период	нема	објавено	податоци	за	вредноста	на	склучените	договори,	чија	проценета	вредност	изнесува	
11.231.213.987	МКД,	што	е	за	89	%	повеќе	од	останатите	институции	од	јавниот	здравствен	сектор.	

Назив на институција
Вкупно проценета вредност на 

јавните набавки
Вкупна вредност на избраните понуди

Здравствени домови 576.577.155 Институцијата	не	објавила	податок	за	
вредност	на	избраната	понуда

Центри за јавно здравје 271.893.804 Институцијата	не	објавила	податок	за	
вредност	на	избраната	понуда

Општи и клинички болници 658.690.997 Институцијата	не	објавила	податок	за	
вредност	на	избраната	понуда

Универзитетска клиника за
гинекологија и акушерство 243.192.887 Институцијата	не	објавила	податок	за	

вредност	на	избраната	понуда

Министерство за здравство 11.231.213.987 Институцијата	не	објавила	податок	за	
вредност	на	избраната	понуда

Институт за јавно здравје 140.675.626 Институцијата	не	објавила	податок	за	
вредност	на	избраната	понуда

ВКУПНО: 13.122.244.456

Табела 1. Приказ на вкупната вредност за водените постапки за јавни набавки во периодот од 2011 до 2015 година за кои во ЕСЈН е 
објавена само проценетата вредност за соодветната јавна набавка по вид на јавни здравствени установи изразена во МКД. 
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Во	анализираниот	период	на	ЕСЈН	се	идентификувани	голем	број	постапки	за	кои	јавните	здравствени	
институции	 не	 објавувале	 проценета	 вредност	 на	 јавната	 набавка.	 Односно,	 ваквата	 состојба	 е	
идентификувана	кај	2	373	постапки,	за	кои	јавните	здравствени	институции	склучиле	договори	во	износ	
од	684.839.743	МКД,	од	кои	пак	половина	се	постапки	спроведени	од	општите	и	клиничките	болници	
(види	табела	2).

Назив на институција
Вкупно проценета вредност на 

јавните набавки
Вкупна вредност на избраните понуди

Здравствени домови Институцијата	не	објавила	податок	за	
проценетата	вредност	на	јавната	набавка 206.618.601

Центри за јавно здравје Институцијата	не	објавила	податок	за	
проценетата	вредност	на	јавната	набавка 83.544.758

Општи и клинички болници Институцијата	не	објавила	податок	за	
проценетата	вредност	на	јавната	набавка 323.051.892

Универзитетска клиника за
гинекологија и акушерство

Институцијата	не	објавила	податок	за	
проценетата	вредност	на	јавната	набавка 28.774.923

Министерство за здравство Институцијата	не	објавила	податок	за	
проценетата	вредност	на	јавната	набавка 37.786.068

Институт за јавно здравје Институцијата	не	објавила	податок	за	
проценетата	вредност	на	јавната	набавка 5.063.501

ВКУПНО: 684.839.743

Табела 2. Приказ на вкупната вредност за водените постапки за јавни набавки во периодот 
од 2011 до 2015 година за кои во ЕСЈН е објавена  вредноста на избраната понуда за соодветната јавна набавка 

по вид на јавни здравствени установи изразена во МКД.

	 Вредноста	на	постапките	за	јавни	набавки	спроведени	во	период	од	2011	до	2015	за	кои	се	објавени	
проценетата	 вредност	 и	 вредноста	 на	 избраната	 понуда	 е	 значително	 пониска	 од	 вредноста	 на	
постапките	за	кои	е	објавена	само	една	од	наведените	вредности.	Па	така,	за	постапки	со	проценета	
вредност	од	13.122.244.456	МКД	не	се	објавени	податоци	за	избраната	понуда,	а	пак	за	постапки	со	
проценета	 вредност	 од	 5.408.303.376	 МКД	 (вредност	 пониска	 за	 приближно	 59	 %)	 овој	 податок	 е	
објавен.	И	обратно,	за	постапки	во	кои	се	склучени	договори	во	вредност	од	684.839.743	МКД	не	се	
објавени	информации	за	проценетата	вредност	на	набавката,	а	пак	за	постапки	за	кои	се	склучени	
договори	во	вредност	од	3.137.995.462	МКД	овој	податок	е	објавен	(види	табела	2	и	3).	
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Назив на институција
Вкупно проценета вредност на 

јавните набавки
Вкупна вредност на избраните понуди 

Здравствени домови 614.825.877 369.228.283

Центри за јавно здравје 150.415.700 118.538.889

Општи и клинички болници 4.564.675.134 2.591.881.149

Универзитетска клиника за
гинекологија и акушерство 35.915.555 30.922.987

Министерство за здравство 37.363.092 22.336.336

Институт за јавно здравје 5.108.018 5.087.818

ВКУПНО: 5.408.303.376 3.137.995.462

Табела 3. Приказ на вкупната вредност за водените постапки за јавни набавки во периодот од 2011 до 2015 година за кои во ЕСЈН 
се објавени и проценетата вредност на јавната набавка и вредноста на избраната понуда за соодветната јавна набавка по вид на 

јавни здравствени установи изразена во МКД. 
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2. Ниво на рационалност и економичност во искористување на 
    средствата во постапките за доделување договори за јавна набавка
	 Оваа	анализа,	како	што	и	претходно	беше	образложено,	меѓу	другото,	има	за	цел	да	ги	идентификува	
случаите	на	нерационално	и	недомаќинско	користење	на	средствата	на	граѓаните	од	страна	на	јавните	
здравствени	институции	при	изборот	и	доделувањето	на	договори	за	јавна	набавка.	

Согласно	член	2	од	Законот	 за	 јавни	набавки, јавните институции	што	учествуваат	во	спроведување	
на	 постапки	 за	 јавни	 набавки,	 треба	 особено	 внимание да им посветат на „рационалноста и 
ефикасноста во искористување на буџетските средства при доделување договори за јавна набавка“. 
Во текот на анализата на индивидуалните портфолија на институциите од јавниот здравствен сектор, 
непочитувањето на член 2 од Законот за јавни набавки и неекономичното работење на јавните 
здравствени институции е идентификувано во повеќето постапки од анализираните 7 054 (види табела 
4). Дополнително пак,	во	577	постапки	(8	%	од	вкупниот	број	на	постапки)	е	идентификувано	склучување	
на	договор	во	вредност	повисока	од	5	%	2	од	проценетата	вредност.	

Назив на 
институција

Година на која се 
однесува набавката

Предмет на договор
Износ на склучен 
договор во МКД

Месечен 
трошок

ЈЗУ Општа 
болница Струмица

2013
Одржување	на	хигиена	и	

дворно	место

3.540.000 295.000

2012 2.826.619 235.552

ЈЗУ Општа 
болница Велес

2015

Молерски,	фарбарски	и	
гипсарски	услуги

578.320 48.193

2014 718.289 59.857

2013 466.855 38.905

ЈЗУ Здравствен дом
Крива Паланка

2013
Осигурување	на	имот

3.540.000 295.000

2011 137.256 11.438

ЦЈЗ Скопје 2014 Миење	на	возила 354.000 29.500

Министерство 
за здравство 2014 Превод	на	документација	од	

англиски 1.416.000 118.000

ЈЗУ Општа болница
Кавадарци 2013 Перење,	сушење	и	пеглање	

на	униформи	и	постелнина 1.823.100 151.925

ЈЗУ Клиничка 
болница Битола

2015 Набавка	на	услуги	за	
соопштенија	и	реклами	во	

весници	

300.000 25.000

2014 300.000 25.000

Табела 4. Приказ на поединични постапки за јавни набавки од портфолијата на јавните здравствени установи за периодот
од 2011 до 2015 година, кои го одразуваат недомаќинското располагање со парите на граѓаните.

2		5	%	се	смета	за	нормално	отстапување,	односно	дозволена	грешка	при	правењето	на	проценката	за	утврдување	на	вредноста		
			на	јавната	набавка. 
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	 Поради	обемноста	на	материјалите	и	информациите,	во	оваа	анализа	преку	неколку	примери	ќе	се	
обидеме	да	ви	ги	прикажеме	дел	од	идентификуваните	отстапувања	од	член	2	(види	табела	4):	

	 –	Општата болница од Струмица секоја година ангажира надворешна компанија за одржување 
на хигиена во интерхоспиталниот дел и дворното место, кои се со големина од по 3 000 м2. Иако, 
површината што е предмет на одржување не се менува низ годините, оваа институција за истата 
површина и истата услуга секоја година плаќа сè повеќе средства. На	пример,	во	2013	година	платила	
713.381	МКД	 	 повеќе	 во	 однос	 на	 2012	 година	 (25	 %	 повеќе	 од	 износот	 платен	 во	 2012).	 За	 период	од	
две	 години	болницата	потрошила	6.366.619	МКД	 (103.522	ЕУР)	 за	одржување	на	хигиена,	односно	во	
2012	година	потрошила	2.826.619	МКД,	а	пак	во	2013	година	потрошила	дополнителни	3.540.000	МКД.	
Месечниот трошок за одржување на  хигиената во објектот и надвор од него на оваа институција 
изнесува 265.276,00 денари (4.313 евра).

	 –	 Општата болница од Велес секоја година, во периодот од 2013 до 2015 година, спроведува 
реновирање на болничката зграда и за таа цела ангажира надворешна компанија на која ѝ плаќа во 
просек по 587.821 МКД (9.558 евра) на годишно ниво само за работна рака. Материјалите	ги	набавува	
болницата	со	посебна	тендерска	постапка.	Трошокот за месечен ангажман на	компанијата	што	ќе	ги	
извршува	молерските,	фарбарските	и	гипсарските	услуги	изнесува во просек 797 евра. 

	 –	Здравствениот дом од Крива Паланка за осигурување на имот на здравствениот дом во 2013 година 
платил 3.402.744 МКД или 55.329 евра повеќе во однос на 2011 година. Износот	платен	за	оваа	намена	
во	2013	година	е	за	96	%	повисок	во	однос	на	износот	платен	во	2011	година	за	истата	намена.	Имотот	
на	здравствениот	дом	и	опремата	што	е	инсталирана	во	рамки	на	објектот	останува	иста,	додека	пак	
нејзината	вредност	по	две	години	се	намалува	поради	амортизација,	а	пак	здравствениот	дом	троши	26	
пати	повеќе	средства	за	осигурување.	

	 –	Центарот за јавно здравје од Скопје во 2014 година за миење на возила секој работен ден 3 трошел 
во просек 1.341 МКД. Односно, за цела 2014 година потрошил 354.000,00 денари за оваа намена. Само	
за	илустрација,	просечна	и	највисока	цена	за	миење	на	возила	во	Скопје	изнесува	200	денари.	Па	доколку	
овој	износ	се	аплицира	врз	трошоците	на	Центарот,	може	да	се	забележи	дека	Центарот	секој	работен	
ден	миел	по	седум	возила	на	ден.	

	 –	Министерството за здравство во 2014 година за превод на документи од англиски јазик ангажирало 
надворешна компанија на која ѝ исплатило 1.416.000 МКД или пак 118.000 МКД на месечно ниво. Само	
за	илустрација,	просечната	цена	во	РМ	за	превод	на	текстови	од	англиски	јазик	изнесува	800	денари	по	
стрaница.	Па	доколку	овој	износ	се	аплицира	врз	трошоците	на	Министерството,	може	да	се	забележи	
дека	Министерството	секој	работен	ден	трошело	5.364,00	денари	или	преведувало	во	просек	7	страници	
на	ден.	

	 –	Клиничката болница од Битола секоја година троши средства за објавување на соопштенија и 
реклами. За	оваа	намена	болницата	секоја	година	троши	300.000,00	денари	или	пак	25.000,00	денари	
на	месечно	ниво.	Во	исто	време	болницата	врши	јавна	здравствена	дејност,	која,	според	природата	на	
работата,	не	бара	и	не	дозволува	промоција	на	работењето.	

3		Просечниот	број	на	работени	денови	во	текот	на	годината	е	пресметан	на	следниот	начин:	22	работни	денови	за	еден	месец	х	12		
			месеци	=	264	денови.
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3. Ниво на транспарентност на јавните здравствени институции 
    во објавување на податоци за спроведени постапки за јавни набавки
	 Наодите	презентирани	во	овој	дел	од	анализата	се	базираат	на	податоци	добиени	преку	спроведен	
мониторинг	на	7	054	поединични	постапки	за	 јавни	набавки	спроведени	од	62	институции	од	 јавниот	
здравствен	сектор,	а	објавени	преку	Електронскиот	систем	за	јавни	набавки	на	РМ	во	периодот	од	2011	до	
2015	година.	Во	овој	дел	од	анализата	го	прикажуваме	нивото	на	транспарентност	на	јавните	здравствени	
институции	оценето	преку	два	клучни	параметри:	објавување,	односно	необјавување	на	информации	
за	проценетата	вредност	кај	секоја	поединична	постапка	за	јавна	набавка,	како	и	објавување,	односно	
необјавување	на	информации	за	вредноста	на	избраната	понуда	кај	секоја	поединична	постапка	за	јавна	
набавка.	Оваа	анализа	не	дава	осврт	на	квалитетот	на	објавените	информации.	

Институциите од јавниот здравствен сектор 
се рангирани во ТРИ НИВОА на 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ и тоа: 

» институции	 кои	 преку	 ЕСЈН	 имаат	 објавено	 информации	 за	 проценетата	
вредност	и	избраната	понуда	 за	повеќе	од	76	%	од	спроведените	постапки	 за	
јавни	набавки	(транспарентни институции);

» институции	 кои	 преку	 ЕСЈН	 имаат	 објавено	 информации	 за	 проценетата	
вредност	и	избраната	понуда	за	41	до	75	%	од	спроведените	постапки	за	 јавни	
набавки	(делумно транспарентни институции);	и	

» институции	 кои	 преку	 ЕСЈН	 имаат	 објавено	 информации	 за	 проценетата	
вредност	и	избраната	понуда	за	помалку	од	40	%	од	спроведените	постапки	за	
јавни	набавки (нетранспарентни институции). 

	 Сумарната	 оценка	 за	 нивото	 на	 транспарентност	 на	 мониторираните институции од јавниот 
здравствен сектор	во	спроведување	на	постапките	за	 јавни	набавки	покажува	дека	овие	институции	
објавуваат информации само за дел од спроведените постапки за јавни набавки. Нема институции од 
јавниот здравствен сектор во РМ што се оценети како транспарентни институции. Односно, институциите 
од јавниот здравствен сектор во постапките за јавни набавки се оценети како  делумно транспарентни 
или пак нетранспарентни институции. Па	 оттука,	 здравствените	 домови	 и	 општите	 и	 клиничките	
болници	се	оценети	како	нетранспарентни	институции,	а	пак	центрите	за	јавно	здравје,	Универзитетската	
клиника	за	гинекологија	и	акушерство,	Министерството	за	здравство	и	Институтот	за	јавно	здравје	се	
оценети	како	делумно	транспарентни	институции.	
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Назив на институција
Оценка на 

транспарентност

Здравствени домови

Центри за јавно 
здравје
Општи и клинички 
болници
Универзитетска 
клиника за 
гинекологија и 
акушерство
Министерство за 
здравство
Институт за јавно 
здравје

   Легенда:

   ИНСТИТУЦИЈА ШТО ПРОАКТИВНО НЕ ОБЈАВУВА ИНФОРМАЦИИ

-	институција	што	проактивно	не	објавува	информации	е	онаа	институција	што	има	освоено	
нула	(0)	поени	или	пак	објавила	информации	за	проценетата	вредност	и	вредноста	на	избраната	
понуда	за	помалку	од	40	%	од	мониторираните	постапки	за	јавна	набавка.		

   ИНСТИТУЦИЈА ШТО ПРОАКТИВНО ОБЈАВУВА САМО ДЕЛ ОД ИНФОРМАЦИИТЕ

-	делумно	проактивна	е	онаа	институција	што	има	освоено	еден	(1)	поен	или	има	објавено	
информации	за	проценетата	вредност	и	вредноста	на	избраната	понуда	за	41	до	75	%	од	
мониторираните	постапки	за	јавна	набавка.		

   ИНСТИТУЦИЈА ШТО ПРОАКТИВНО ОБЈАВУВА НАЈГОЛЕМ БРОЈ ИНФОРМАЦИИ 

-	институција	што	проактивно	објавува	документи	и	информации	е	онаа	институција	што	има	
освоено	два	(2)	поени	и	има	објавено	информации	за	проценетата	вредност	и	вредноста	на		
избраната	понуда	за	речиси	сите	мониторирани	постапки	за	јавна	набавка.	

Табела 5. 
Оценка на нивото на транспарентност 
на јавните здравствени установи во 
РМ во објавување на информации 
за проценетата вредност на јавните 
набавки и вредноста на избраната 
понуда за периодот од 2011 до 2015 
година поделена по вид на јавна 
здравствена институција.
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Доколку оценката се разгледува за 
двата параметри за оценка поединично, 
тогаш се доаѓа до следните заклучоци:

–	 јавните здравствени институции не објавуваат податоци за проценетата вредност 
на поединичните постапки за јавни набавки, односно	 објавиле	 податоци	 за	 38	 %	 од	
постапките	(во	просек	62-те	мониторирани	институции	не	објавиле	проценета	вредност	
за	62	%	од	вкупно	спроведените	7	054	постапки	во	опфатениот	период);	

–	јавните здравствени институции објавуваат информации за вредноста на избраната 
понуда само за дел од постапките за јавни набавки, односно објавиле податоци за 45 
% од спроведените постапки	 (во	 просек	 62-те	 мониторирани	 институции	 не	 објавиле	
вредност	 на	 избраната	 понуда	 за	 55	 %	 од	 вкупно	 спроведените	 7	 054	 постапки	 во	
опфатениот	период).

 Ниту една од 62-те мониторирани институции не може да послужи како пример за целосно 
транспарентна институција. Кога	 станува	 збор	 за	 објавување	 на	 информации	 за	 проценетата	
вредност	на	јавната	набавка,	73	%	од	институциите	се	оценети	како	нетранспарентни	(вкупно	45	од	62	
мониторирани	институции).	Додека	пак,	кога	станува	збор	за	објавување	на	информации	за	вредноста	
на	избраната	понуда,	како	пример	за	останатите	институции	можат	да	се	издвојат	само	пет	институции	
и	тоа:	Министерството	за	здравство,	Здравствениот	дом	од	Скопје,	Институтот	за	јавно	здравје	на	РМ,	
Центарот	за	јавно	здравје	од	Штип	и	Клиничката	болница	од	Битола.	Остнатите	57	институции	се	оценети	
како	делумно	транспарентни	институции	(24)	и	нетранспарентни	институции	(33).	

Опис на параметрите 
за оценка на нивото на 
транспарентност на 
јавните здравствени 
институции

Оценка на нивото на 
транспарентност на 
јавните здравствени 

институции

Проценета вредност на 
јавната набавка

Вредност на избраната 
понуда

Табела 6. 
Оценка на нивото на транспарентност 
на јавните здравствени установи во 
РМ  во објавување на информации 
поединично за проценета вредност 
на јавните набавки и за вредноста на 
избраната понуда за периодот од 2011 
до 2015 година. 

* ВИДИ ЛЕГЕНДА  стр. 14
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Назив на јавната институција што 
е предмет на мониторинг

Ниво на транспарентност во 
објавување на информации за 
проценета вредност на јавните 

набавки

Ниво на транспарентност во 
објавување на информации за 

вредноста на избраната понуда 
во постапките за јавна набавка

ЈЗУ Здравствен дом с. Ростуше

ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“ - Делчево 

ЈЗУ Здравствен дом Виница

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар 

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод 

ЈЗУ Здравствен дом Вевчани 

ЈЗУ Здравствен дом Гевгелија 

ЈЗУ Здраствен дом Ресен

ЈЗУ Здравствен дом Неготино

ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип

ЈЗУ Здравствен дом Радовиш

ЈЗУ Здравствен дом Свети Николе

ЈЗУ Здравствен дом  Скопје

ЈЗУ Здравствен дом  Пехчево

ЈЗУ Здравствен дом  Штип

ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ

ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје

ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица

ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп

ЈЗУ Центар за јавно здравје Куманово

ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид

ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово

ЈЗУ Центар за јавно здравје Штип

ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

ЈЗУ Клиничка болница Тетово

Министерство за здравство

ЈЗУ Клиничка болница Битола

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија 
и акушерство Скопје

ЈЗУ Клиничка болница Штип
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Назив на јавната институција што 
е предмет на мониторинг

Ниво на транспарентност во 
објавување на информации за 
проценета вредност на јавните 

набавки

Ниво на транспарентност во 
објавување на информации за 

вредноста на избраната понуда 
во постапките за јавна набавка

ЈЗУ Градска општа болница „8-ми 
Септември“, Скопје

Општа болница „Куманово“ – Куманово

Општа болница Дебар

Општа болница Гевгелија

Општа болница Кавадарци

Општа болница Охрид

Општа болница Прилеп

Општа болница Струга

Општа болница Струмица

ЈЗУ Здравствен дом Охрид

ЈЗУ Здравствен дом Куманово

ЈЗУ Здравствен дом Кичево

ЈЗУ Здравствен дом Берово

ЈЗУ Здравствен дом  Дебар

ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка

ЈЗУ Здравствен дом  Прилеп

ЈЗУ Здравствен дом  Струга

ЈЗУ Здравствен дом  Струмица

ЈЗУ Здравствен дом  Велес

ЈЗУ Здравствен дом Кочани

ЈЗУ Здравствен дом Кратово

ЈЗУ Здравствен дом Крушево

ЈЗУ Здравствен дом Тетово

ЈЗУ Здравствен дом Железничар

ЈЗУ Здравствен дом Гостивар

ЈЗУ Здравствен дом Битола

ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци

Општа болница Кичево

Општа болница Кочани

Општа болница Велес

Општа болница Гостивар

 
Табела 7. Оценка на нивото на транспарентност по јавна здравствена установа во РМ за периодот од 2011 до 2015 година. 

* ВИДИ ЛЕГЕНДА  стр. 14
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АНЕКС 1.

Приказ на портфолијата 
на јавни набавки на
62 јавни здравствени 
институции од 
Република Македонија 
за периодот од 2011 до 
2015 година



Назив на институција Предмет на договор за јавна набавка

ЈЗУ Здравствен дом 
Демир Хисар

Гориво	за	возила,	обезбедување	на	имот,	компјутери,	огревно	дрво,	ампуларна	терапија,	
средства	за	хигиена,	канцелариски	материјали,	стоматолошки	материјали,	рендгенски	
материјали,	патролно	обезбедување,	осигурување	на	имот,	собирање	на	медицински	отпад	итн.		

ЈЗУ Здравствен дом 
Македонски Брод 

Лекови,	лабораториски	материјали	и	реагенси,	огревно	дрво,	потрошен	медицински	
материјал,	печатени	материјали,	автоделови	и	гуми,	гориво,	фиксна	мрежа	со	интернет	и	
мобилна	мрежа,	осигурување	на	имот,	одржување	на	апликативен	софтвер	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Вевчани

Униформи	за	медицински	персонал	и	техничка	служба,	лабораториски	реагенси	и	потрошен	
материјал,	лекови,	екстра	лесно	масло	за	греење	и	за	возила,	авто	делови,	РТГ-материјали,	
стоматолошки	материјали,	осигурување	на	имот	и	опрема,	одржување	на	медицински	и	
сметководствен	софтвер	итн.	

ЈЗУ Здравствен дом 
Гевгелија

Пневматици,	стоматолошки	потрошен	материјал,	униформи	за	медицински	персонал	и	
техничка	служба,	лабораториски	реагенси	и	потрошен	материјал,	делови	за	моторни	возила,	
гориво	за	возила,	мебел,	хематолошки	бројач,	лекови,	фолна	киселина	и	јод	за	трудници,		
адвокатски	услуги,	сервисер	на	моторни	возила,	миење	автомобили	итн.	

ЈЗУ Здравствен дом Ресен

РТГ-касети,	лекови,	фолии	за	мамографски	касети,	дрво	за	огрев,	медицинска	опрема,	
канцелариски	материјали,	гориво	за	возила,	фолна	киселина	и	јод	за	трудници,	oсигурување	
на	возила	и	имот,	одржување	на	хардвер	и	софтвер,	сервисирање	на	медицинска	опрема,	
реконструкција	на	објекти,	интернет,	чистење	и	миење	на	возила	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Неготино

Лекови,	медицински	потрошен	материјал,	масло	за	греење	екстра	лесно	(ЕЛ-1),	делови	
за	одржување	и	сервисирање	на	медицински	апарати,	тонери,	делови	за	возила	од	возен	
парк,		канцелариски	материјали,	мобилна	и	фискална	телефонија	со	интернет,	материјали	за	
печатење,	каско	осигурување,	осигурување	на	имот,	опрема	и	одговорност	итн.	

ЈЗO Здравствен дом с. 
Ростуше

Огревно	дрво,	гориво	за	моторни	возила,	канцелариски	материјали,	лабораториски	
материјали,	стоматолошки	материјали,	лекови,		филмови	и	хемикалии	за	потребите	на	РТГ-
кабинет	и	екстра	лесно	масло	за	затоплување.

ЈЗО Здравствен дом „Гоце 
Делчев“ – Делчево 

Болнички	лекови,	екстра	лесно	масло	за	горење,	средства	за	хигиена,	канцелариски	
материјали,	реагенси	за	лабораторија,	униформи	за	вработените,	лекови	од	негативната	
и	позитивната	листа	и	медицински	потрошен	материјал,	фолна	киселина	со	јод,	тонери	за	
печатачи	и	апарати	за	копирање,	рендген	и	рендгенски	филмови,	осигурување	на	имот,	
опрема	и	возила,	уништување	и	складирање	на	медицински	отпад,	превоз	на	пациенти	на	
подрачјето	на	општините	Делчево,	М.	Каменица,	Пехчево	и	Берово,	превоз	на	пациенти	за	
хемодијализа	итн.

ЈЗО Здравствен дом 
Виница

Огревно	дрво,	РТГ-материјали,	болнички	лекови,	средства	за	хигиена,	канцелариски	
материјали,	реагенси	за	лабораторија,	униформи	за	вработените,	медицински	потрошен	
материјал,	фолна	киселина	со	јод,		осигурување	на	имот,	уништување	и	складирање	на	
медицински	отпад	итн.

ЈЗУ Здравствен дом „Нада 
Михаилова“–Пробиштип

Болнички	лекови,	нафта	за	затоплување,	огревно	дрво,	средства	за	хигиена,	информациска	
опрема,	канцелариски	материјали,	реагенси	за	лабораторија,	униформа	за	вработените,	
тековно	одржување	на	градежни	објекти,	медицински	потрошен	материјал,	фолна	киселина	
со	јод,	возило	за	поливалентни	патронажни	домашни	лекувања,	апарати	за	копирање,	
рендген	и	рендгенски	филмови,	осигурување	на	имот,	опрема	и	возила,	уништување	
и	складирање	на	медицински	отпад,	превозни	и	транспортни	услуги,	привремени	
вработувања,	сервисни	услуги	итн.

ЈЗО Здравствен дом 
Радовиш

Набавка	на	медицинска	опрема,	набавка	на	канцелариски	материјал,	нафта,	средства	за	
одржување	хигиена,	РТГ-материјали,	болнички	лекови,	средства	за	хигиена,	канцелариски	
материјали,	набавка	на	лабораториски	материјали,	набавка	на	материјали	и	горива	и	
масла,	набавка	на	храна	за	болни,	набавка	на	медицински	апарати,	набавка	на	возило	
за	поливалентна	патронажа,	домашно	лекување	и	службени	патувања,	униформи	за	
вработените,	осигурување	на	имот,	осигурителни	услуги,	одржување	и	поправка	на	
санитетски	возила,	фиксна	телефонија	и	интернет,	тековно	одржување	на	објекти,	
уништување	и	складирање	на	медицински	отпад	итн.	
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ЈЗУ Здравствен дом 
„Примариус д-р Ѓорѓи 
Гаврилски“ – Свети 
Николе

Набавка	на	медицински	потрошен	материјал	за	болнички	аптеки,	материјал	за	тековно	
одржување,	средства	за	одржување	хигиена,	РТГ-материјали,	болнички	лекови,	средства	
за	хигиена	и	дезинфекција,	набавка	на	работни	униформи,	набавка	на	ампули	и	стоки,		
канцелариски	материјали,	набавка	на	лабораториски	материјали,	набавка	на	нафтени	
деривати,	рендген,	рендгенски	филмови		и	мамографија,	сервисни	услуги	на	возила,	услуги	
за	осигурување	на	имот,	возила	и	осигурување	од	професионална	одговорност	и	лекарска	
грешка,	мобилни	услуги	итн.	

ЈЗУ Здравствен дом 
Скопје

Набавка	на	стоки	за	широка	потрошувачка,	набавка	на	услуга	за	сервисирање,	одржување	
и	поправка	на	службени	моторни	возила,	набавка	на	медицински	потрошен	материјал	за	
потребите	на	здравствените	установи	во	Република	Македонија,	реагенси	за	анализатор	
Beckman	Coulter	AU680	или	еквивалент	Hemocue	Glucose	201+,	Hemocue,		Hb201+,	
канцелариски	материјали,	реагенси	и	потрошен	материјал	за	имунолошки	анализатор	
Immulite,	сервисни	услуги	на	возила,	услуги	за	осигурување	на	имот,	возила	и	осигурување	од	
професионална	одговорност	и	лекарска	грешка,	мобилни	услуги	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Пехчево

Униформи	за	медицински	персонал,	дигитален	ултразвучен	колор	доплер,	ЕХО-апарат,	
набавка	на	патничко	возило,	канцелариски	материјал,	лабораториски	реагенси	и	потрошен	
материјал,	лекови,	потрошен	медицински	материјал,	набавка	на	горива,	медицинска	опрема,	
осигурување	на	имот	и	опрема,	набавка	на	услуги	од	Агенција	за	привремени	вработувања,	
одржување	и	поправка	на	возила,	санација	на	повратен	вод	од	пареа	итн.

ЈЗУ Здравствен дом ,,д-р 
Панче Караѓозов“ – Штип

Набавка	на	бензини	и	дизел	гориво,	набавка	на	реагенси,	раствори,	потрошен	материјал	за	
лабораториско	испитување,	екстра	лесно	масло	за	горење	(ЕЛ-1),	канцелариски	потрошен	
материјал,	моторни	бензин	и	дизел	горива,	раствори	и	медицински	потрошен	материјал,	
електрични	болнички	лифтови,	биохемиски	анализатор,	телекомуникациски	услуги,	
обезбедување	на	имот	и	лица,	одржување	и	сервисирање	на	возила,	осигурување	на	имот	и	
возила,	изработка,	транспорт	и	монтажа	на	алуминиумски	сензорски	врати,	обезбедување	
имоти	и	лица	итн.

ЈЗУ Институт за јавно 
здравје на РМ

Набавка	на	лабораториска	опрема,	набавка	на	микробиолошки	тестови,	набавка	и	сервис	
на	разладни	уреди,	набавка	на	лабораториски	гасови,	набавка	на	компјутери,	печатачи	и	
компјутерска	опрема,	хемикалии	и	реагенски	стандард	и	китови,	канцелариски	потрошен	
материјал,	набавка	на	печатарско	дизајнерски	услуги,	осигурителни	услуги,	услуги	за	тековно	
одржување	на	опрема,	услуги	за	мобилна	телефонија	итн.

ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Скопје

Набавка	на	средства	за	хигиена,	канцелариски	материјал,	материјали	за	микробиолошка	
лабораторија,	набавка	на	потрошен	материјал	за	апарати	за	микробиолошка	лабораторија,	
вакцини	и	антималарици,	набавка	на	материјал	за	хемиска	лабораторија,	лабораториски	
апарати	и	опрема	за	апарати,	потрошен	материјал	за	апарат	WALKAWAY	PLUS	или	еквивалент,	
сервис	и	одржување	на	лабораториски	апарати,	тековно	одржување,	градежни	занаетчиски	
и	инсталациски	услуги,	отстапување	на	работници	за	вршење	на	привремени	работи,	
калибрирање	на	лабораториски	апарати,	услуги	за	мобилна	телефонија.

ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Струмица

Набавка	на	реагенси	и	стакларија	за	служба	за	хигиена,	готови	бактериолошки	подлоги	
и	други	реагенси,	лабораториска	опрема,	имунолошки	тестови	и	тестови	за	Mini	Vidas,	
лабораториска	амбалажа	и	други	материјали	во	микробиологија,	лабораториски	потрошен	
материјал,	имунолошки	реагенси	и	стандарди,	горива	за	моторни	возила	и	нафта	за	греење,	
јавна	набавка	на	работи	-	реконструкција	на	ЈЗУ	Центар	за	јавно	здравје	Струмица,	одржување		
и	сервис	на	возила,	одржување	и	сервис	на	компјутерска	опрема	итн.

ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Прилеп

Набавка	на	серолошки	дијагностици,	друг	потрошен	материјал	за	микробиолошка	
лабораторија	објавен	по	втор	пат,	готови	подлоги	за	микробиолошки	анализи	или	
еквиваленти	на	нив,	екстра	лесно	масло	за	греење,	канцелариски	материјал,	потрошен	
материјал	за	апарат	VITEK	2	COMPACT	или	еквивалент,	средства	за	алуцидно	и	ларвицидно	
третирање,	брисеви	и	пластика,	сервисирање	и	одржување	на	возила,	сервисирање	и	
одржување	на	опрема,	промена	на	електрична	инсталација,	препокривање	на	покрив,	
реновирање	на	фасада,	обнова	на	влезна	партија	и	фасадно	осветлување	итн.	
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ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Куманово

Набавка	на	лабораториски	тестови	и	китови	еквивалентни	на	апаратот		BACT	ALERT	3D,	
набавка	на	тестови	за	микробиологија,	опрема	за	санитарна	микробиологија,	подлоги	
за	култивирање	и	идентификација	на	микроорганизми,	тестови	и	реагенси	за	апарат	за	
Microscan-Autoscan	4	Siemens	или	еквивалент,	имунолошки	тестови	за	апарат	Mini	Vidas	или	
еквивалент,	набавка	на	лабораториски	дигестори,	набавка	на	услуги	за	калибрирање	на	
лабораторија,	услуги	за	одржување	на	лабораториска	опрема,	услуги	за	одржување	лифт,	
услуги	за	полнење	боци	со	гасови	за	лабораторија	за	токсиколошка	хемија	и	санитарна	
микробиологија	итн.

ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Велес

Набавка	на	тестови	и	реагенси	за		апарат	WALKAWAY	PLUS	96	или	еквивалент,	тестови	
и	реагенси	апликативни	на	софтвер,	готова	подлога	за	примарна	култивација,	гориво	за	
возила,	канцелариски	материјали,	софтверски	интегриран	информациски	систем,	тестови	
за	идентификација	на	осетливост	на	микоплазма,	детекција	на	хламидија,	Епштајн-Баров	
вирус,	ехинокок	и	бруцела,	набавка	на	услуги	за	телефонија,	фиксна,	мобилна,	интернет,	
адаптивно	одржување	на	постоен	софтверски	модул	за	микробиологија	–	поврзување	со	мој	
термин,	софтверски	интегриран	информатички	систем,	одржување	на	апликативен	софтвер	
за	буџетско	работење	со	трезор	и	софтвер	за	обрасци	за	период	од	1	година,	поправка	и	
одржување	на	возила	итн.

ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Битола

Набавка	на	реагенси	и	друг	потрошен	материјал	за	лабораторија	по	санитарна	хемија,	
подлога	за	акредитирана	лабораторија	по	санитарна	микробиологија	и	референтни	соеви,	
лабораториска	стакларија,	пластика	и	др.,	потрошен	материјал	за	лабораторија,	подлога	за	
култивирање	и	идентификација	на	микроорганизми,	канцелариски	матерјал,	тонери,	вакцини	
за	заштита	од	сезонски	грип	2015/2016	год.	(групна	набавка),	горива	за	службени	возила,	
реагенси,	контроли,	калибратори	и	др.,	потрошен	материјал	за	имунолошки	анализатор	
Architect	I	1000	sr	или	нивни	еквиваленти,	одржување	и	поправка	на	возилата	сопственост	
на	ЈЗУ	Центар	за	јавно	здравје	Битола,	градежно-занаетчиски	работи	за	адаптација	на	
лаборатории	во	ЈЗУ	ЦЈЗ	Битола,	одржување	и	поправка	на	возилата	сопственост	на	ЈЗУ	
Центар	за	јавно	здравје	Битола,	изведба	на	коса	рампа	во	ЈЗУ	ЦЈЗ	Битола		итн.

ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Охрид

Набавка	на	реагенси,	тестови,	подлоги	и	друг	потрошен	материјал,	набавка	на	гориво,	
средства	за	дезинфекција,	дезинсекција	и	дератизација,	набавка	на	тестови,	реагенси,	
потрошен	материјал	за	апарат	Walkaway	plus	96	или	еквивалент,	половни	моторни	возила,	
термостат-инкубатор	и	дигитална	техничка	вага,	медицински	лабораториски	потрошен	
материјал,	реагенси	и	тестови,	половни	моторни	возила,	фиксна	телефонија	и	интернет-врска,	
калибрација,	верификација,	сервисирање	и	одржување	на	одредени	апарати,	сертификација	
на	системи	за	управување	со	квалитет	ISO	9001:2008,	тековно	одржување	(поправка	на	
водоводна,	ел.	инсталација,	браварски,	столарски,	молерски	и	фарбарски	услуги,	клима-
уреди	и	др.	ситни	градежни	работи),	осигурување	на	опрема,	имот,	возила	и	од	одговорност	
на	здравствените	работници	итн.

ЈЗО Центар за јавно 
здравје Тетово

Набавка	на	реагенси	и	потрошен	материјал	за	афторизиран	нефелометар	BN	PROSPEC	
или	еквивалент,	тестови	и	реагенси	за	апарат	Minineph	или	еквивалент,	готови	подлоги,	
мембрански	филтри	и	биолошки	индикатори,	лабораториска	опрема,	лабораториска	
пластика	и	стакларија,	средства	за	дезинфекција,	дезинсекција	и	дератизација,	медицинска	
опрема,	набавка	на	фиксна	и	мобилна	телефонија	и	интернет	технологија	за	период	од	
две	години,	калибрација,	верификација,	сервисирање	и	одржување	на	одредени	апарати,	
реновирање	на	простор	во	Гостивар,	осигурување	на	опрема,	имот,	возила	и	од	одговорност	
на	здравствени	работници,	воведување	на	заедничка	рамка	за	процена	на	работењето	и	
давањето	на	услуги	во	државната	служба	-	CAF		итн.	

ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Штип

Набавка	на	апарат	за	хемокултури,	комплетно	автоматизиран	нефелометар,	хемикалии,	
отрови,	лабораториска	стакларија	и	пластика,		подлоги	и	дискови	за	култивирање	и	
идентификација	на	микроорганизми,	серолошки	тестови,	тестови,	реагенси	и	потрошен	
материјал	за	апарати	Mini	Vidas	и	Vitek	2	или	нивни	еквиваленти,	тестови	и	потрошен	
материјал	за	апарати	Minineph	и	Immulite	или	нивни	еквиваленти	итн.
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ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Кочани

Набавка	на	вертикален	автоклав	со	дата	логер	за	контрола	на	температура	во	автоклав,	
тестови	и	реагенси	за	апарат	Аutoscan	4	или	еквивалент,	готови	подлоги	за	микробиолошка	
лабораторија,	моторен	бензин	еуросупер	БС	95,	микробиолошки	лабораториски	потрошен	
материјал,	тестови	и	реагенси	за	апарат	Mini	Vidas	или	еквивалент,	тестови,	реагенси	и	
потрошен	материјал	за	имунолошки	анализатор	Immulite	или	еквиваленти,	набавка	на	услуга	
за	мобилна	телефонија	итн.

ЈЗУ Клиничка болница 
Тетово

Набавка	на	екстра	лесно	масло	за	домаќинство	-	1	(ЕЛ-1),	медицински	потрошен	материјал	-	
пластика,	потрошен	канцелариски	материјал,	средства	за	хигиена,	одржување	и	сервисирање	
на	моторните	возила	-	повторена	постапка,	потрошен	канцелариски	материјал,	болнички	
лекови	-	повторена	постапка,	санитетски	потрошен	материјал	-	повторена	постапка,	
болнички	лекови,	услуги	за	физичко	обезбедување	на	имотот	и	лицата,	одржување	и	
поправка	на	медицинска	опрема,	одржување	и	сервисирање	на	моторните	возила,	услуги	
за	обезбедување	на	објектите,	имотот	и	вработените	на	ЈЗУ	Клиничка	болница	Тетово	-	
повторена	постапка,	собирање,	транспорт	и	уништување	на	медицински	отпад,	осигурување	
на	имотот,	опремата	и	осигурување	од	професионална	одговорност	за	лекарска	грешка	итн.

Министерство за 
здравство

Набавка	на	медицински	потрошен	материјал	за	потребите	на	Институтот	за	белодробни	
заболувања	и	туберкулоза,	Грант	од	ГФАТМ	–	ДОТС	интервенции	во	РМ,	набавка	на	лекови	
за	терапија	за	хепатитис	Ц	за	потребите	на	ЈЗУ	Клиника	за	инфективни	болести	и	фебрилни	
состојби	Скопје,	набавка	на	медицинска	опрема	–	пет	дигитални	мамографи	за	потребите	
на	ЈЗУ	во	Република	Македонија,	Реконструкција	и	санација	на	медицински	базен	во	
ЈЗУ	Градска	општа	болница	„8-ми	Септември“,	Скопје,		набавка	на	услуги	за	мерење	на	
задоволството	на	пациентите	и	евалуација	на	квалитет	на	здравствените	услуги,	набавка	
на	МЕДИЦИНСКА	ОПРЕМА	–	набавка	на	нов	КТ-симулатор	за	радиотерапија	со	придружна	
опрема	за	потребите	на	ЈЗУ	УК	за	Радиотерапија	и	онкологија,	набавка	на	медицинска	
опрема	за	потребите	на	ЈЗУ	ГОБ	„8-ми	Септември“,	стручен	надзор	при	реконструкција	
на	ЈЗУ	Градска	општа	болница	Струмица,	реконструкција	на	ЈЗУ	Градска	општа	болница	
Струмица,	набавка	на	услуги	за	мерење	на	задоволството	на	пациентите	и	евалуација	
на	квалитет	на	здравствените	услуги,	реновирање	и	адаптација	на	ЈЗУ	Општа	болница	
„Борка	Телески“,	Прилеп,	стручен	надзор	при	реконструкција	и	адаптација	на	Специјалната	
болница	за	ортопедија	и	трауматологија	„Св.	Еразмо“,	Охрид,	реконструкција	и	адаптација	
на	Специјалната	болница	„Св.	Еразмо“,	Охрид	итн.

ЈЗУ Клиничка болница 
Битола

Набавка	на	алуминиумски	капачиња,	гумени	затворачи	и	шишиња	за	инфузија,	набавка	на	
услуги	за	одржување	на	објектите,	набавка	на	интраокуларни	леќи,	набавка	на	печатени	
обрасци,	набавка	на	рендгенски	филмови	и	контрасти,	набавка	на	канцелариски	материјали,	
набавка	на	реагенси	за	анализатор	IMMULATE	апарат,	набавка	на	месо,	риба	и	на	преработки,	
лекови	за	болничка	употреба,	набавка	на	униформи,	набавка	на	медицински	потрошен	
материјал,	набавка	на	услуги	за	одржување	на	објектите,	набавка	на	услуги	за	одржување	на	
компјутерска	опрема,	набавка	на	услуги	за	реконструкција	на	компјутерска	мрежа,	услуги	за	
одржување	на	возилата,	набавка	на	услуги	за	подигање	и	уништување	на	медицински	отпад,	
набавка	на	услуги	за	обезбедување	на	имот	и	опрема,	набавка	на	услуги	за	одржување	на	
објектите,	набавка	на	услуги	за	одржување	на	компјутерска	опрема	итн.

ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гинекологија 
и акушерство Скопје

Набавка	на	реагенси	и	потрошен	материјал	за	хематолошки	бројач	Advia2120i,	средства	за	
дезинфекција,	средства	за	одржување	хигиена,	тестови	за	пренатален	скрининг,	хормонални	
анализи	и	маркери	за	апарат	IMMULITE	2000	xpi,	реагенси	и	потрошни	материјали	за	ХПВ-
лабораторија,	медиуми	и	потрошен	материјал	за	ИВФ,	реагенси	и	потребен	потрошен	
материјал	за	одредување	ацидобазен	статус	со	отстапување	на	опрема	за	период	од	една	
година,	хирушки	сутурен	материјал,	физичко	осигурување	на	имот,	телекомуникациски	
услуги	за	мобилна	телефонија,		физичко	архивирање	и	чување	на	електронски	носачи	на	
податоци	и	дигитализација	и	електронска	архива,	осигурување	на	имот,	осигурување	од	
професионална	одговорност	за	здравствените	работници,	ПП-апарати	(редовен	годишен	
сервис	и	доопремување	на	хидранти),	изработка	на	правилник	за	заштита	од	пожари	и	
експлозии	и	проценка	и	план	за	загрозеност	од	природни	непогоди	и	други	несреќи	итн.
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ЈЗУ Клиничка болница 
Штип

Набавка	на	потрошен	материјал	за	лабораторија,	оптика	за	лапараскопија,	набавка	на	дел,	
вградување	и	пуштање	во	употреба	на	апарат	за	магнетна	резонанција,	дополнителни	лекови,	
набавка	на	автоматски	дизел	електричен	агрегат,	негова	испорака,	монтажа	и	пуштање	во	
употреба	со	сите	придружни	градежни	и	технички	работи,	прехранбени	производи,	набавка	
на	лекови,	потрошен	материјал	за	рендген,	набавка	на	моторни	бензини	и	дизел	гориво,	
одржување	на	хигиена	-	3	лица,	санација	и	адаптирање	на	простории	-	специјалистички	
амбуланти	во	здравствен	дом,	годишно	сервисирање	на	опрема	за	стерилизација,	
сервисирање,	поправка	и	ставање	во	функција	на	апарати	за	стерилизација	и	тоа:	GETINGE	
GE	2612	ST	EC-1	SN:	21044-470-01	И	GETINGE	GE	2612	ST	EC-1	SN:	21044-750-02,	изработка	на	
електрични	инсталации,	услуги	за	осигурување	на	имотот	на	Клиничката	болница	Штип	за	
период	од	една	година	итн.

ЈЗУ Градска општа 
болница „8-ми 
Септември“– Скопје

Набавка	на	прехранбени	производи,	млеко	и	млечни	производи,	природен	гас,	реагенси	за	
имунолошки	анализатор	-	Immulite	2000	xpi,	медицински	потрошен	материјал,	потрошен	
материјал	за	интервентна	кардиологија,	хируршки	конци,	потрошен	материјал	за	хигиена,	
дијализери	и	потрошен	материјал	за	хемодијализа,	стерилни	хируршки	ракавици,	лекови,	
годишно	одржување	и	сервисирање	на	термоенергетски	блок,	услуги	за	сервисирање	на	
медицински	апарати	и	опрема,	услуги	за	печатење	на	материјали,	молерски,	фарбарски	и	
ѕидарски	услуги,	услуги	за	физичко,	техничко	и	патролно	обезбедување,	изведбени	работи	
за	адаптација	на	простор	за	сместување	на	медицинска	опрема	за	дијагностички	процедури,	
оптиматизација	на	уреди	за	печатење/копирање	итн.

Општа болница 
„Куманово“ – Куманово

Набавка	на	автомобили	за	потребите	на	болницата,	медицински	потрошен	материјал,	
филмови	за	компјутерски	томограф,	набавка	на	реагенси	и	потрошен	материјал	за	разни	
апарати,	медицинско-фармацевтска	ПВЦ-амбалажа	и	стаклена	амбалажа,	рендгенски	
филмови	и	потрошен	РТГ-материјал,	прехранбени	производи,		лабораториски	материјали,	
медицински	потрошен	материјал	за	хемодијализа	и	дијализери,	мазут	М2	и	моторни	горива,	
набавка	на	услуги	за	занаетчиски	работи	и	тековно	одржување	на	котларата	на	болницата,	
консултантски	услуги	за	јавни	договори,		фиксна	телефонија	и	интернет-пристап,	одржување	
на	телефонска	централа,	изградба	на	паркинг	простор	со	бекатон	плочки	на	ЈЗУ	Општа	
Болница	„Куманово“	-	Куманово	и	реконструкција	на	санитарни	јазли,	консултантски	услуги	
за	јавни	договори		итн.

Општа болница Дебар Лекарства	и	потрошен	медицински	материјал,	нафтени	деривати,	канцелариски	материјал	

Општа болница Гевгелија

Набавка	на	касетни	АВ-линии	за	хемодијализа,	прехранбени	производи,	лекови,	потрошен	
материјал	за	хемодијализа,	потрошен	материјал	за	возен	парк,	медицински	потрошен	
материјал,	реагенси	за	биохемиска	лабораторија,	лекови	од	позитивна	листа,	ПВЦ-столарија,	
мазут	и	масло	за	греење	екстра	лесно,	реагенси	за	биохемиска	лабораторија,	набавка	
на	услуги	за	собирање,	транспорт	и	уништување	на	медицински	отпад	со	инцинерација,	
осигурување	на	имотот	и	осигурување	од	професионална	одговорност	на	лекари	и	
медицински	персонал	-	штета	причинета	кон	лица	поради	лекарска	грешка,	без	франшиза,	
фиксна	телефонија	и	интернет,	осигурување	на	имотот,	изготвување	на	изјава	за	безбедност	и	
процена	на	ризик	од	работно	место,	по	спецификација,	молерски	и	фарбарски	работи	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Кавадарци

Набавка	на	масло	за	горење	екстра	лесно	-	ЕЛ,	рендген-материјали,	медицински	раствори,	
лекови	и	анестетици	-	ампуларна	и	таблетарна	терапија,	гориво	за	возила,	санитетски	
материјали,	хируршки	конци,	ПВЦ	и	др.,	лабораториски	тестови,	реагенси	и	хемикалии,	
материјали	за	хемодијализа,	приготвување	на	оброци	за	пациенти,	ампуларна	терапија,	
медицински	раствори	и	пулвис,	перење	и	пеглање	на	работни	униформи	и	болничка	
постелнина,	осигурување	на	градежни	објекти,	опрема	и	залихи,	превоз	на	пациенти	за	
хемодијализа,	осигурување	на	градежни	објекти,	опрема	и	залихи,	перење,	сушење	и	
пеглање	на	медицински	униформи	и	друга	медицинска	постелнина,	подготовка	на	храна	за	
хоспитализираните	пациенти	итн.
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Општа болница Охрид

Набавка	на	медицински	потрошен	материјал,	хемикалии,	тестови	и	дезинфициенси,	лекови	
од	позитивна	листа,	инфузиони	раствори,	рендгенски	филмови,	контрасти	и	медицински	
потрошен	материјал	за	компјутерски	томограф,	доградба	на	објектот	во	кој	е	сместен	
компјутеризираниот	томограф,	екстра	лесно	масло	за	горење,	горива	и	масла	за	возен	
парк	и	плин	за	домаќинство,	набавка	на	прехранбени	производи,	медицинска	опрема,	
осигурување	од	лекарска	одговорност	и	осигурување	на	имот,	опрема	и	возила,	сервисирање	
на	медицинска	опрема	итн.

Општа болница Прилеп

Медицински	потрошен	материјал	за	дијализа,	останати	лекови,	антибиотици	и	лекови	на	
комерцијална	листа,	потрошен	материјал	за	галенска	лабораторија,	дезинфекциони	средства,	
ПВЦ-материјали,	санитетски	материјал,	хируршки	конци,	медицински	потрошен	материјал	за	
радиологија	со	ултразвук,	технички	гасови,	храна,	медицински	потрошен	материјал	-	разно,	
сервис	на	возила,	услуга	за	одржување	на	апликативен	софтвер	за	период	од	две	години,	
радиолошки	информативен	систем,	превоз	на	пациенти	за	дијализа,	осигурување	од	лекарска	
грешка,	осигурување	на	имот	и	возила	итн.

Општа болница Струга 

Масло	за	горење	ЕЛ-1,	прехранбени	артикли	и	средства	за	хигиена,	реагенси	и	потрошен	
материјал	за	биохемиска	лабораторија,	медицински	потрошен	материјал,	лекови,	
инструменти,	реагенси	за	биохемиски	и	лабораториски	испитувања	(дел),	медицински	
апарати	и	помагала,	прехранбени	артикли	и	средства	за	одржување	хигиена,	лапараскопски	и	
електрохируршки	инструменти,	хируршки	мрежи	и	друго,	тековно	одржување	и	поправки	на	
медицински	апарати,	др.	електрични	апарати	и	основни	средства,	собирање	и	третирање	на	
медицински	отпад,	услуги	од	мобилна	телефонија,	услуги	од	фиксна	телефонија,	систематски	
преглед	на	вработените	во	ЈЗУ	Општа	болница	Струга	итн.

Општа болница Струмица

Сервисирање	и	одржување	на	медицинска	опрема	со	резервни	делови,	сервисирање	и	
одржување	на	три	моторни	возила,	гориво	за	моторни	возила,	канцелариски	и	печатарски	
материјал,	лекови	од	листата	на	лекови	што	паѓаат	на	товар	на	ФЗО	со	референтни	
цени,	реагенси,	тестови	и	потрошен	материјал	за	лабораторија,	медицински	помагала	и	
потрошен	матерјал	за	хемодијализа,	екстра	лесно	гориво	за	греење,	медицинска	опрема	со	
додатоци,	хирушки	инструменти	и	набавка	на	медицински	мебел,		набавка	на	дијализери	
со	синтетска	мембрана	(LOW	FLUX)	со	површина	1,5	и	1,6	м2,	физичко	обезбедување	на	
имоти	и	лица,	осигурување	на	градежни	објекти,	опрема,	инвентар	и	возила,	одржување	на	
хигиена	во	објекти	на	болницата	и	одржување	на	дворно	место,	одржување	на	браварско-
металостругарски	услуги	со	материјали,	подготовка	и	адаптација	на	2	(две)	простории	за	
сместување	на	рендген-апарат	и	компјутеризирана	томографија	итн.

Општа болница Велес

Потрошен	материјал	за	хемодијализа,	рендген-филмови	и	потрошен	материјал,	реагенси	и	
потрошен	материјал	за	лабораторија,	прехранбени	и	колонијални	производи,	лекови,	масло	
за	горење	ЕЛ-1,	медицинска	пластика	и	хируршки	конци,	осигурување	на	имот	и	опрема,	
обезбедување	на	имот	и	лица,	осигурување	на	имот,	осигурување	од	општа	и	професионална	
одговорност,	молерски,	фарбарски	и	гипсарски	услуги,	санација	на	дел	од	покрив	на	
одделение	за	физикална	медицина,	сервис	и	поправка	на	апарат	за	стерилизација,	сервис	на	
апарати	за	лабораторија	итн.

Општа болница Koчани

Набавка	на	масло	за	горење	-	ЕЛ-1	,	набавка	на	потрошен	материјал	по	спецификација,	
набавка	на	еуросупер	БС	95	и	еуродизел	БС	(Д-Е	V),	набавка	на	медицинска	опрема	по	
спецификација,		набавка	на	медицински	потрошен	материјал,	медицински	ситен	инвентар	и	
катетери,	набавка	на	лекови	од	позитивна	листа	пo	единствени	цени	по	спецификација	трет	
дел,	набавка	на	лекови	од	позитивна	листа	сo	единствени	цени	по	спецификација,	набавка	
на	бензин,	дизел	и	плин	по	спецификација,	годишно	одржување	на	автомобили,	поправка	
и	резервни	делови	по	спецификација,	набавка	на	сертификација	по	основ	на	барањата	на	
стандардот	ISO	9001-2008,	набавка	на	услуга	за	дислоцирање	на	медицински	отпад,	годишно	
одржување	и	поправка	на	возила,	набавка	на	услуга	за	годишно	одржување,	сервисирање	и	
калибрација	на	медицинска	опрема	по	спецификација	итн.	
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Општа болница Кичево

Лекови	од	позитивна	листа,	медицински	потрошен	материјал,	реагенси	и	потрошен	материјал	
за	биохемиска	лабораторија,	прехранбени	производи	и	средства	за	хигиена,	масло	за	
горење	(ЕЛ-1),	лекови,	останати	лекови,	РТГ-филмови,	развивачи	и	контрастни	средства,	
телекомуникациски	услуги	за	мобилна	и	фиксна	телефонија	и	интернет	за	потребите	на	
ЈЗУ	Општа	болница	Кичево,	собирање	и	третирање	медицински	отпад,	осигурување	на	
имот	и	опрема,	одржување	на	апликативен	софтвер,	реконструкција	на	објекти,	набавка	и	
монтирање	на	РТГ-апарат	за	снимање	компатибилен	на	моделот	KXO-30R-TOSHIBA	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Кавадарци

Гориво	за	возила,	набавка	на	клима-уреди	со	инвертор	со	монтажа,	масло	за	греење	
(ЕЛ-1),	набавка	на	биохемиски	реагенси,	стакларија	и	хемикалии,	набавка	на	службено	
возило,	набавка	на	парни	котли	и	пелети,	набавка	на	медицински	апарати,	демонтажа	
на	стара	столарија,	монтажа	на	ПВЦ-столарија	и	опшивање,	набавка	на	работна	облека,	
реконструкција	на	објекти,	одржување	на	апликативен	софтвер,	набавка	на	услуга	перење,	
сушење	и	пеглање	на	работна	облека,	собирање,	транспорт	и	уништување	на	медицински	
отпад,	набавка	на	услуги	од	мобилна	и	фиксна	телефонија	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Битола

Екстра	лесно	масло	за	горење	и	нафтени	деривати,	лабораториски	потрошен	материјал,	
резервни	делови	и	потрошен	материјал	за	возила,	лекови	и	медицински	потрошен	материјал	
за	депо	за	лекови,	набавка	и	монтажа	на	хидрауличен	лифт,	лекови	што	паѓаат	на	товар	на	
ФЗОМ,	повторен	оглас	за	набавка	на	средства	за	хигиена,	услуги	за	одржување	на	објектите,	
физичко	и	техничко	обезбедување	на	имот	и	лица,	услуги	за	одржување	на	објектите,	услуги	
за	мобилна	телефонија,	набавка	на	услуги	за	обезбедување	на	имот	и	лица,	набавка	на	
фиксна	телефонија	и	интернет	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Гостивар

Лабораториски	материјали,	масло	за	горење	-	нафта	(ЕЛ-1),	канцелариски	материјали,	
нафтени	деривати,	лекови,	лабораториски	материјали,	други	медицински	материјали,	
стоматолошки	материјали,	телекомуникациски	услуги	за	мобилна	телефонија,	систематски	
прегледи	на	вработени	и	постапка	за	БЗР,	осигурување,	осигурување	на	моторни	возила,	
телекомуникациски	услуги	за	фиксна	телефонија	и	интернет		итн.	

ЈЗУ Здравствен дом 
Тетово

Лекови	на	товар	на	ФЗОМ,	лабораториски	материјали,	стоматолошки	потрошни	материјали,	
стоматолошки	лекови	и	пломби,	рендген-филмови	и	реагенси,	набавка	на	нафтени	деривати,	
средства	за	хигиена,	стоматолошки	материјали	по	програма,	канцелариски	материјали	
и	печатени	обрасци,	мобилна	телефонија,	фиксна	телефонија	и	интернет,	сервисирање	
на	лабораториски	материјали,	обезбедување	на	објекти	-	приватно,	сервисирање	на	
стоматолошки	машини	и	друга	медицинска	опрема,	собирање,	транспортирање	и	
согорување	на	медицинскиот	отпад,	сервисирање	и	одржување	на	службени	коли	-	
автомеханичарски,	автолимарски	и	автоелектричарски	услуги	итн.

ЈЗУ ЗД Железничар 
Скопје

Лабораториски	материјали	и	монотестови,	набавка	на	РТГ-филмови,	хемикалии	и	мамо	
филмови,	средства	за	хигиена	и	ситен	инвентар,	печатен	и	канцелариски	материјал,	набавка	
на	потрошен	медицински	материјал,	ампуларна	терапија	и	РТГ-филмови	за	период	од	една	
година,	набавка	на	медицинска	опрема,	медицински	апарати,	реконструкција	на	покрив,	
сервисирање	на	медицински	апарати,	одржување	на	зграда	-	градежно	занаетчиски	работи,	
осигурување	на	зграда	и	опрема	за	период	од	една	година,	сервисирање	на	медицинска	
опрема,	реконструкција	и	адаптација	на	простор,	опремување	со	мебел	и	видеоопрема	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Крушево

Огревно	дрво,		сукцесивна	набавка	на	гориво	за	возилата	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Крушево	
за	период	од	12	месеци,	медицински	потрошен	материјал,	лекови,	канцелариски	материјал	
и	печатени	медицински	обрасци,		сукцесивна	набавка	на	резервни	делови	за	возила,	
сукцесивна	набавка	на	лабораториски	материјали	и	реагенси	за	ЈЗУ	Здравствен	дом	Крушево	
за	период	од	12	месеци,	сукцесивна	набавка	на	услуга	за	сервисирање	и	одржување	на	
возилата	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Крушево	за	период	од	12	месеци	итн.
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ЈЗУ Здравствен дом 
Кратово

РТГ-материјали	-	зелена	програма,	гориво	за	возила,	реагенси	за	лабораторија,	годишни	
потреби,	медицински	обрасци,	годишни	потреби,	канцелариски	материјали,	годишни	
потреби,	лекови	и	санитетски	материјали,	годишни	потребиосигурување	на	имот	од	пожар,	
кршење	и	други	опасности,	каско	и	автоодговорност	на	возила,	испитување	и	сервисирање	на	
ПП-апарати	С-2,С-6,С-9,CO2,HL-6	и	испитување	на	хидрантска	мрежа,	осигурување	на	имот	од	
пожар	и	други	опасности,	услуги	за	привремени	вработувања		итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Кочани

Набавка	на	горива	за	возила,	набавка	на	медицински	потрошен	материјал,		набавка	на	
лекови	од	позитивна	листа,	набавка	на	канцелариски	материјал,		набавка	на	стоматолошки	и	
лабораториски	потрошен	материјал,	набавка	на	ПВЦ-прозорци	и	врати,	услуга	-	осигурување	
на	имот	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Кочани,	набавка	на	услуги	за	осигурување	на	имот,	услуга	
-	осигурување	на	имот	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Кочани,	осигурување	на	имотот	(градежни	
објекти,	опрема	и	моторни	возила)	за	1	година	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Велес

Масло	за	горење	екстра	лесно	(ЕЛ-1),	стоматолошки	рендген-апарати,	лабораториски	
потрошен	материјал,	нафтени	деривати	(моторен	бензин	и	дизел	гориво)	и	ТНГ	(автоплин),	
реагенси	за	лабораторија	и	лабораториски	потрошен	материјал,	хематолошки	анализатор,	
автоматски	биохемиски	анализатор,	санитетско	возило,	осигурување,	осигурување	на	
објекти,	опрема,	возила	и	осигурување	од	професионална	одговорност	од	лекарска	грешка,	
градежни	работи	и	градежно-занаетчиски	работи,	одржување	на	апликативен	софтвер,	
физичко	обезбедување	на	имот	и	лица,	реконструкција	во	објекти		итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Струмица

Лекови	од	листата	на	лекови	што	паѓаат	на	товар	на	ФЗОРМ	со	референтни	цени,	набавка	на	
масло	за	греење	ЕЛ,	лекови	од	листата	на	лекови	што	паѓаат	на	товар	на	ФЗОРМ,		ЕКО	дизел	
гориво	Д-1	и	моторен	бензин	98,	екстра	лесно	масло	за	домаќинство	-	1	(ЕЛ-1)	,	еуродизел	
БС	(Д-Е	V)	и	еуросупер	БС	98,	одржување,	сервисирање	и	поправка	на	медицинска	опрема,	
бетонирање	на	долна	подлога,	осигурување	на	имот,	собирање	и	транспортирање	на	
медицински	отпад,	одржување,	сервисирање	и	поправка	на	моторни	возила	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Струга

Гориво	за	возила,	авто	делови,	лекови	од	позитивна	листа	на	лекови	за	2014	година,	лекови	од	
листа	на	лекови	што	паѓат	на	товар	на	ФЗО	на	РМ,	лекови,	медицински	обрасци,	канцелариски	
материјали,	реагенси	за	лабораториски	анализи,	средства	за	хигиена	и	дезинфекција,	услуги	
од	мобилни	оператори,		осигурување	на	имот,	систематски	прегледи,	проценка	на	ризик	на	
работно	место,	третирање	на	медицински	отпад	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Прилеп

Лабораториски	потрошен	материјал,	нафта	(екстра	лесно	гориво	за	затоплување),	санитетски	
возила	за	ИМП,	лекови	што	паѓаат	на	товар	на	ФЗОМ,	набавка	на	лекови,	набавка	на	две	нови	
патнички	моторни	возила	за	потребите	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Прилеп,	масло	за	горење	
–	екстра	лесно	1	(ЕЛ-1),	колективно	осигурување	на	вработени	лица,	замена	на	постојните	
светлечки	тела	со	енергетско	ефикасни	и	еколошко	подобни	светлечки	тела	(ЛЕД),	услуга	за	
одржување	на	апликативен	софтвер,	осигурување	на	имотот,	агенција	за	обезбедување	на	
имот	и	лица	итн.

Јавна здравствена 
организација Здравствен 
дом „Академик проф. д-р 
Димитар Арсов“ – Крива 
Паланка

Лабораториски	потрошен	материјал,	нафта	(екстра	лесно	гориво	за	затоплување),	санитетски	
возила	за	ИМП,	лекови	што	паѓаат	на	товар	на	ФЗОМ,	набавка	на	лекови,	набавка	на	две	нови	
патнички	моторни	возила	за	потребите	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Прилеп,	масло	за	горење	
–	екстра	лесно	1	(ЕЛ-1),	колективно	осигурување	на	вработени	лица,	замена	на	постојните	
светлечки	тела	со	енергетско	ефикасни	и	еколошко	подобни	светлечки	тела	(ЛЕД),	услуга	за	
одржување	на	апликативен	софтвер,	осигурување	на	имотот,	агенција	за	обезбедување	на	
имот	и	лица	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Дебар

Набавка	на	гориво	за	моторни	возила	за	потребите	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Дебар	во	2015	год.,	
набавка	на	печатени	материјали	(обрасци)	за	потребите	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Дебар	во	2015	
год,	набавка	на	канцелариски	материјали	за	потребите	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Дебар	во	2015	
год,	набавка	на	печатени	материјали	(обрасци)	за	потребите	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Дебар	во	
2015	год
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ЈЗУ Здравствен дом 
Берово

Масло	за	горење,	патничко	моторно	возило,	медицински	потрошен	материјал,	гориво	за	
возилата	за	период	од	една	година,	патничко-санитетско	моторно	возило,	гориво	за	возилата	
за	период	од	една	година,	лабораториски	реагенси	и	тестови,	лабораториски,	радиолошки,	
стоматолошки	и	санитетски	потрошен	материјал	и	медицински	помагала,	градежни	работи,	
услуги	од	агенција	за	привремено	вработување,	осигурување	на	имотот	за	период	од	една	
година		итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Кичево

Лекови	од	позитивна	листа,	течни	горива	за	возен	парк,	масло	за	горење	ЕЛ-1	за	потребите	
на	здравствениот	дом,	печатени	и	канцелариски	материјали,	тонери,	рибони	за	потребите	
на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Кичево,	резервни	делови	за	потребите	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	
Кичево,	лекови	од	позитивна	и	негативна	листа	за	потребите	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Кичево,	
телекомуникациски	услуги	за	мобилен	и	фиксен	оператор	со	интернет,	течни	горива	за	возен	
парк	–	за	потребите	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Кичево,	осигурување	на	имот	на	ЈЗУ	Здравствен	
дом	Кичево,	колективно	осигурување	на	вработените	во	ЈЗУ	Здравствен	дом	Кичево,	
мобилна	и	фиксна	телефонија	со	интернет	за	потребите	на	ЈЗУ	Здравствен	дом	Кичево	итн.

ЈЗУ Здравствен дом 
Охрид НЕМА

ЈЗУ Здравствен дом 
Куманово НЕМА
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ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, 
СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ 
www.esem.org.mk

ЈАВНИТЕ 
НАБАВКИ, 
СИВА ЗОНА ВО 
РАБОТЕЊЕТО 
НА ЈАВНИОТ 
ЗДРАВСТВЕН 
СЕКТОР


