
 1 

 

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” -Скопје  

Факултет за електротехника и информациски технологии 

 Број:02-92/ 

Датум: 21.1.2019 г. 
СКОПЈЕ 

        

  

Врз основа на член 62  од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за електротехника и информациски технологии 

во Скопје и член 26 став 1 од Законот за јавните набавки (“Службен весник на РМ”, бр.136/07, 130/08…180/14, 78/2015, 192/2015, 27/2016, 

120/2016, 165/2017 и 83/18), а во врска со Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки 

(“Службен весник на РМ”, бр. 84/12), Деканатската управа на Факултетот на седницата одржана на 21.1.2019 година донесе 
 
 

 

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА 

НА ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ ВО  СКОПЈЕ 

 

 

 

Бр. 
 

Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната 
спогодба 

 

Шифра 
според 
ОПЈН 

 

Очекуван почеток на 
постапката (месец) 

 

Проценета вредност на 
договорот/рамковната 
спогодба без ДДВ 

(денари) 

Вид на постапка  
 

Забелешки 

1 2 3 4 5 6  

 I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на 

стоки 

     

1 Прехрамбени производи  јануари 250.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

2 Опрема за симулирање и тестирање на 
водоснабдителен систем за потребите на 
меѓународниот проект Smart Water Save 

 февруари 768.600 Single tendering според 
PRAG правила за јавна 
набавка 

Средства од 
меѓународниот  
проект Smart Water 

Save 

3 Опрема за тестирање на управувачки стратегии 
за потребите на меѓународниот проект Smart Water 

Save 

 февруари  307.400 Single tendering според 
PRAG правила за јавна 
набавка  

Средства од меѓун.  

проект Smart Water 

Save  

4 Хексакоптер за потребите на  меѓународен проект 
NATO 

 февруари               430.500 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Средства од меѓун. 

проект NATO 

5 Средства за хигиена  февруари     400.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

6 Референтни еталони  февруари   600.000 Барање за прибирање  
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на понуди --- 

7 Лиценца за LabView академија  февруари   250.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

8 Метални полици за библиотека  февруари   120.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Групна набавка со 
Машински факултет 

9 Набавка и монтажа  на паметно осветлување  февруари   120.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Групна набавка со 
Машински факултет  

10 Потрошен материјал, помошни мерни инструменти 
и развојни платформи 

 февруари   600.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

11 Мерна опрема и инструментација за лаборатории  февруари   300.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

12 Електрична енергија  февруари             2.000.000 Отворена постапка Групна набавка за 
потребите на УКИМ 

13 Електричен скутер  февруари      90.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

14 Клима уреди  февруари    150.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

15 Заштитна облека за работа   март                  80.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

16 Индустриска врата за лабораторија за висок напон  март                250.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

17 Набавка и обновување на лиценци за софтвер   март 1.000.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

За ФЛАОП и 
CROSSBOW 

18 Изработка, транспорт и монтажа на мебел  март     200.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

19 Училишен  мебел  мај     150.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

20 Материјали и делови за одржување на електрика, 
браварија и водовод  

 јуни     300.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

21 Мрежна опрема  јуни      50.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

22 Лиценци за MATLAB  август                600.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

23 Компјутерска опрема  јуни             3.000.000 Отворена постапка  

24 Роботска рака  февруари 550.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

25 Хардвердски компоненти за студентски натпревар  април  150.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

       

 II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на 
услуги 

     

26 Печатење и дизајнирање на материјали за ди-

семинација на проект  за потребите на меѓу-

 февруари   61.500 Single tendering според 
PRAG правила за јавна 
набавка 

Средства од 
меѓународен проект 
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народниот проект Smart Water Save Smart Water Save 

27 Изработка на стратегија за односи со јавност и  неј-
зино спроведување 

 февруари 100.000 Барање за прибирање 
на понуди 

 

27 Изнајмување на превозни средства во земјата и 
странство 

 јануари 800.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

28 Систематски и здравствено-хигиенски прегледи за 
вработените  

 февруари  200.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Член 17 став 1 алинеја 
2 од ЗЈН 

29 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација  февруари 100.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Групна набавка со 
Машински факултет  

30 Дизајн, графичко и техничко уредување, лекто-

рирање и печатење на монографија и брошурата по 
повод 60 години ФЕИТ 

 март    250.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

31 Плакети, значки, награди,  по повод 60 години 
ФЕИТ 

 март    500.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

32 Организација на прослава по повод 60 години 
ФЕИТ, МФС и ТМФ 

  300.000  Групна набавка 

33 Рекламен материјал  по повод 60 години ФЕИТ  март 300.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

34 Услуги од маркетинг агенција за ребрендирање и 
маркетинг поддршка на прославата по повод 60 
години ФЕИТ 

 април    120.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

35 Калибрација на референтни еталони  март  300.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

36 Калибрација на мерни инструменти  март  300.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

37 Осигурување на имот и вработени  март  300.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

38 Сертифицирање на систем за управување со квали-

тет, согласно барањата на меѓународниот 
сертификат ИСО 9001 : 2015 

 февруари  250.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

39 Услуги за обезбедување и организирање на хо-

телски, угостителски, образовни, рекреативни, 
културни, спортски и други услуги 

 април            1.200.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Член 17 став 1 алинеја 
2 од ЗЈН 

40 Одржување и сервисирање на персонални компју-

тери, принтери  и нивна периферна опрема 

 април     40.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

41 Организација на учество во меѓулабораториска 
споредба 

 април   120.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

42 Изработка на хидраулична студија за рехаби-

литација на водоснабдителниот систем за по-

требите на меѓународниот проект Smart Water Save 

 јуни   368.900 Single tendering според 
PRAG правила за јавна 
набавка 

за потребите на  
меѓународен проект 
Smart Water Save 
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43 Печатарски  и графички услуги за потреби на 
наставата и администрацијата на ФЕИТ за период 
од една година 

 јуни             1.200.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

44 Сервисирање на клима уреди  август    100.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

45 Услуги за мобилна телефонија  август 1.200.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

склучување на 
договор до две години 

46 Набавка на  авиобилети и сместување  септември 1.200.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

склучување на 
договор до две години 

47 Осигурување на студенти  септември    200.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Член 17 став 1 алинеја 
2 од ЗЈН 

48 Градежни работи за тековно одржување  септември 2.000.000 Отворена постапка  

49 Услуги за фиксна телефонија  октомври    180.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

склучување на 
договор до две години 

50 Сервисирање и испитување на противпожарни 
централи и доведување во функција на алармна 
опрема за дојава на пожар и сервисирање на хи-

дрантска мрежа и ПП апарати 

 ноември     80.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Групна набавка со 
Машински факултет 
Скопје 

 

       

 III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на 
работи 

     

51 Реконструкција на постоечка фасада (промена на 
прозори и фасада) на дел од зградата на Анексот и 
Лабораторија за физика 

 март 1.000.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

52 Изработка и монтажа на влезна врата на Анекс и 
реконструкција на настершница помеѓу главната 
зграда и Анексот 

 март 1.000.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Групна набавка со 
Машински факултет 
Скопје 

 

53 Реконструкција и адаптација на кабинет  март    300.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

54 Реконструкција на санитарни  јазли  март    300.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

 

55 Реконструкција на амфитеатар  април 3.000.000 Отворена постапка Групна набавка со 
Машински факултет 
Скопје 

                                                                                                                              

Декан 

 

                                                                                                                                      проф. д-р Димитар Ташковски  
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Групни набавки со Машински факултет во 2019 

 

 

 

8 Метални полици за библиотека  февруари   120.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Групна набавка со 
Машински факултет 

9 Набавка и монтажа  на паметно осветлување  февруари   120.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Групна набавка со 
Машински факултет  

29 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација  февруари 100.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Групна набавка со 
Машински факултет  

32 Организација на прослава по повод 60 години 
ФЕИТ, МФС и ТМФ 

  300.000  Групна набавка 

50 Сервисирање и испитување на противпожарни 

централи и доведување во функција на алармна 
опрема за дојава на пожар и сервисирање на 
хидрантска мрежа и ПП апарати 

 ноември     80.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Групна набавка со 
Машински факултет 
Скопје 

 

52 Изработка и монтажа на влезна врата на Анекс и 
реконструкција на настершница помеѓу главната 
зграда и Анексот 

 март 1.000.000 Барање за прибирање 
на понуди --- 

Групна набавка со 
Машински факултет 
Скопје 

 

55 Реконструкција на амфитеатар  април 3.000.000 Отворена постапка Групна набавка со 
Машински факултет 
Скопје 

 

 


