
  
 

               Врз основа на член 47 став 1 точка 25 од Законот на Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14 153/15 и 6/16), а во 
врска со член 26 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/15 
- пречистен текст, 78/15,   192/15, 27/16 и 120/16), Правилникот за формата, содржината, како и 
начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 84/12) и членот  69 од Правилникот за планирање Пр. бр. 02-15/VIII-2/2013 од 1 
август 2013 година, а согласно член 66 став 2 од Правилникот за стратегиско и оперативно 
планирање Пр. бр. 02-15/I-1/2016 од 28 јануари 2016 година, Советот на Народната банка на 
Република Македонија донесе 

 
Годишен план за јавните набавки во 2016 година 

на Народната банка на Република Македонија  
 (неофицијален пречистен текст по петта измена) 

              

Ред
. 

бр. 

Предмет на 
договорот за јавна 
набавка / 
рамковната 
спогодба 

Шифра 
според ОПЈН 

Очекуван 
почеток 

на 
постапка

та 
(месец) 

Проценета 
вредност на 
договорот за 

јавна набавка / 
рамковната 

спогодба без 
ДДВ (денари) 

Вид на 
постапка 

Забелешки 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

Договори и 
рамковни спогодби 
за јавни набавки 
на стоки 

  
  228,903,094.00 

  

1 Банкноти  22430000-3 
Банкноти 

јануари  52,500,000.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

      IV-та измена 
О Бр.02-
15/VIII-

5/2016 од 28 
јули 2016 
година 

3 Амбалажа за 
банкноти и ковани 
пари 

 јануари 983,051.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 
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4 Систем за откривање 
и спречување напади 
(ИДС/ИПС) 

 јануари 4,237,288.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

5 Клима-уреди  јануари 210,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

      IV-та измена 
О Бр.02-
15/VIII-

5/2016 од 28 
јули 2016 
година 

7 Рампа со мотор  јануари 100,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

8 Мини млечни 
чоколади  

 јануари  296,610.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

9 Репрезентативен 
материјал за 
прослава на 70 
години 
централнобанкарско 
работење на РМ 

 јануари  1,229,915.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

10 Систем за 
управување со 
настани и инциденти 
од областа на 
информатичката 
безбедност 

 јануари 5,084,746.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

11 Потрошен ИТ-
материјал 

 јануари 655,860.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

12 Магнетни картички  јануари 55,847.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

13 Магнетни ленти  јануари 414,195.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

14 Телефони и таблети  јануари 875,678.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

15 Цвеќе и цветни 
аранжмани 

 јануари 152,542.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 
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16 Софтвер за 
интегриран 
сметководствен 
систем 

48000000-8 
Софтверски 

пакети и 
информатички 

системи, 
72212443-6   
Услуги за 

развивање на 
софтвер за 

сметководство 

јануари 63,559,322.00 Ограничена 
постапка 

3 (три) 
години 

17 Конзервирана храна 
и прехранбени 
производи 

 јануари 50,847.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

18 Аксесоари  јануари 116,017.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

      IV-та измена 
О Бр.02-
15/VIII-

5/2016 од 28 
јули 2016 
година 

20 Стабилни системи  - 
системи за 
противпожарна 
заштита  

 февруари 300,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

21 Комуникациска 
опрема 

 февруари 1,652,542.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

22 Набавка и адаптација  
на лизгачка врата  

 февруари 110,169.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

23 Кафе, чај и сродни 
производи 

 февруари 187,322.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

24 Електрични уреди  февруари 35,593.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

25 Дигитални 
сертификати 

 март 118,644.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

26 Софтверски алатки за 
анализа и обработка 
на податоци и 
економетриско 
работење 

 март 416,102.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

27 Набавка на камери и 
останата опрема за 
видеонадзор 

 март 300,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 
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28 Набавка и 
поставување теписон 

 март 500,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

29 Средства и прибор за 
хигиена 

 
 

март 3,806,131.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

      IV-та измена 
О Бр.02-
15/VIII-

5/2016 од 28 
јули 2016 
година 

31 Противпожарна 
опрема 

 март 750,078.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

32 Вреќи  март 296,017.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

33 Тонери и други 
материјали за 
печатење 

 март 2,483,051.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

34 Сигурносни стеги за 
вреќички 

 април 152,542.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

35 Софтвер за 
евидентирање на 
пристапот до 
информатичките 
системи 

 април 2,542,373.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

36 Канцелариски 
материјали 

 април 2,066,473.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

37 Систем за плаќање во 
реално време 

48812000-3 
Финансиски 

информатички 
системи 

мај 16,101,695.00 Отворена 
постапка 

5 (пет) 
години 

38 Радиостаници  мај 60,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

39 Резервни делови и 
репроматеријал за 
машини за обработка 
и селекција на 
банкноти 

 мај 847,458.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

40 Компјутери                                                                                   јуни 3,634,286.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 



5 
 

41 Млеко  јуни 414,180.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

42 Лиценцирање на 
Microsoft продукти  

48218000-9 
Софтверски 

пакет за 
управување 
со лиценци 

јуни 12,711,864.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

43 Сертификати за 
електронски потписи 

 јуни 79,026.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

44 Безжична мрежа 
управувана 
централно 

 јули 1,694,915.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

45 Мрежно приклучени 
УСБ-уреди 

 август 169,492.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

46 Новогодишни 
честитики 

 август 67,797.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

47 Резервни делови за 
електрика, водовод, 
ладење, греење и 
браварија 

 септември 847,458.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

48 Инструмент за 
мерење на 
спроводливоста на 
кованите пари 

 октомври 847,458.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

49 Прибор и потрошен 
материјал за кујна 

 октомври 43,806.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

50 Работна облека   ноември 410,805.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

51 Безоловен бензин, 
дизел-гориво и течен 
петролеум гас (LPG)                             

 ноември 2,047,458.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

52 Канцелариски мебел  ноември 635,593.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

53 Стручна литература  ноември 508,475.00 Преговара 
ње без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

54 Резервни делови за 
машини за ковање  

 ноември 211,864.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 
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55 Резервни делови за 
виљушкари 

 ноември 67,797.00 Преговара 
ње без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

56 Софтвер за контрола 
на код и управување 
на проекти 

 февруари 1,262,712.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

57 Ковани пари со 
апоенска вредност од 
10 денари 

18512100-2  
Монети 

октомври 40,000,000.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

II Договори и 
рамковни спогодби 
за јавни набавки 
на услуги 

  
 90,520,373.00 

  

1 Адаптивно 
одржување на ПУБ 

72210000-0 
Програмерски 

услуги за 
пакети од 

софтверски 
производи 

јануари 8,571,429.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

3 (три) 
години 

2 Адаптивно 
одржување на 
електронската архива                               

 јануари 1,138,000.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

      IV-та измена 
О Бр.02-
15/VIII-

5/2016 од 28 
јули 2016 
година 

4 Адаптивно 
одржување на 
системот за 
управување со веб-
страницата на НБРМ 

 јануари 508,475.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

5 Адаптивно 
одржување на 
системот за 
евиденција на 
работното време и 
контрола на 
пристапот  

 јануари 1,000,000.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

6 Услуги за одржување 
и сервисирање на 
УПС  

 јануари 800,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 
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7 Громобранско 
испитување                    

 јануари 50,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

8 Атест на ПП-апарати, 
сервисирање и 
полнење  

 јануари 500,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

9 Услуги за одржување 
на уредите за 
снимање на магнетни 
ленти  

 јануари 508,475.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

10 Услуги за чистење на 
објектите  

 јануари 3,389,831.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

11 Сервисирање и 
одржување на 
електричните ормари 
во архивски депоа                  

 јануари 360,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

12 Услуги за најмење 
возила (рентакар)                                      

 јануари  844,068.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

13 Такси-услуги                               јануари 750,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

14 Услуги за хемиско 
чистење 

 јануари 200,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

      I-ва измена 
О Бр.02-

15/I-5/2016 
од 28 

јануари 2016 
година 

16 Хотелски услуги   јануари 744,271.00       Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

17 Угостителски услуги  јануари  1,681,356.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

      I-ва измена 
О Бр.02-

15/I-5/2016 
од 28 

јануари 2016 
година 
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19 Услуги за 
вкоричување и 
изработка на визит-
карти 

 јануари 29,636.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

20 Услуги од авторска 
агенција 

 јануари 67,797.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

21 Услуги за подготовка 
и печатење 

 јануари 254,237.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

22 Услуги за 
организирање на 
прославата за 70 
години 
централнобанкарски 
активности во РМ 

 јануари     366,949.00   Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

23 Услуги за 
организирање 
конференција за 
платни системи и 
системи за 
порамнување хартии 
од вредност 

 јануари 672,881.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

24 Правни/адвокатски 
услуги 

 јануари 635,593.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

3 (три) 
години 

25 Стручен надзор во 
сите фази на 
изградбата на новиот 
објект        

71520000-9 
Услуги за 

надзор над 
градење 

јануари 11,864,407.00 Отворена 
постапка 

3 (три) 
години 

26 Услуги за 
организирање на 
Петтата меѓународна 
истражувачка 
конференција на 
Народната банка на 
Република 
Македонија 

 јануари 1,258,475.00       Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

      IV-та измена 
О Бр.02-
15/VIII-

5/2016 од 28 
јули 2016 
година 

28 Услуги за 
сервисирање и 
одржување на 
компјутерската 
опрема 

 јануари 126,271.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 
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29 Надворешна 
контрола на 
спроведувањето на 
прописите за заштита 
на личните податоци       

 јануари 522,881.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

30 Печатење на 
меничните бланкети 

 февруари 305,085.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

31 Услуги за превод 
од/на странски јазици                            

 февруари 338,983.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

32        Печатење 
брошури и флаери 

          
август    

 173,729,00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

33 Сервис, полнење и 
атест на 
изолациските боци                                       

 март 60,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

34 Услуги од агенција за 
привремени 
вработувања 

 март 211,864.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

35 Услуги за патничко 
осигурување на 
вработените 

 март 296,610.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

      III-та 
измена О 

Бр.02-15/III-
2/2016 од 24 

март2016 
година 

37 Услуги за 
организација на 
активности за тимско 
работење 

 март 677,966.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

38 Услуги за 
организирање обуки 
за развој на меки 
вештини 

 март    423,729.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

39 Услуги за 
специјализирани 
обуки 

 март 169,492.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

40 Услуги за одржување 
и сервисирање на 
уредот за ладење 
(чилер)                  

 април 1,500,000.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 
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41 Превентивно 
одржување на 
софтверот за 
историскиот архив на 
НБРМ 

 април 271,186.00 Преговара 
ње без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

42 Спроведување анкета 
за приватни 
трансфери 

 април 508,475.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

43 Сервисирање на 
машината за 
обработка и 
селекција на 
банкноти  

 мај 169,492.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

44 Услуги за редовен 
воздушен транспорт - 
авиобилети 

60410000-5  
Услуги за 
редовен 

воздушен 
транспорт 

мај 15,000,000.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

45 Адаптивно 
одржување на 
комуникациската 
опрема 

 јуни 169,492.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

46 Услуги за одржување 
на хардверската 
опрема за МИПС на 
оддалечена локација 

 јуни 1,016,949.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

47 Услуги за одржување 
и сервисирање на 
дизел-агрегатите                                      

 јуни 800,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

48 Приспособување на 
ИТ-процесите 
согласно со 
стандардот ИСО и 
обука на вработените 

 јули 1,694,915.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

49 Поддршка на 
опремата за 
виртуелизација  

 август 4,661,017.00 Отворена 
постапка 

3 (три) 
години 

50 Сервисирање и 
резервни делови за 
компресори  

 септември 84,746.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

51 Адаптивно 
одржување на 
софтверскиот дел на 
машината за 
обработка и 
селекција на 
банкноти БПС 200 и 
БПС 1000 

 септември 4,661,017.00 Преговара 
ње без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 
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52 Адаптивно 
одржување на 
софтверскиот дел на 
машината за 
обработка и 
селекција на 
банкноти  

 септември 423,729.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

53 Шпедитерски услуги  октомври 295,200.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

54 Одржување на 
софтверот за ХРМ  

 октомври 211,864.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

55 Услуги за 
организирање на 
Годишната 
конференција на 
НБРМ 

 октомври 1,258,475.00       Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

56 Услуги за чистење 
кровови со контрола 
и прицврстување на 
фасадните елементи 

 ноември 150,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

57 Услуги за одржување 
и сервисирање на 
уредите за ладење во 
системските сали                                                               

 ноември 500,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

58 Услуги за поправка 
на опремата во 
трезорот 

 ноември 169,492.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

59 Услуги за 
сервисирање на 
машината за 
уништување книжни 
пари  

 ноември 423,729.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

60 Услуги за 
сервисирање на 
машината за ковање 

 ноември 211,864.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

61 Услуги  за 
сервисирање на 
машините за 
обработка и 
селекција на 
банкноти  

 ноември 1,271,186.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 
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62 Услуги за 
сервисирање на 
моторен виљушкар 

 ноември 84,746.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

63 Услуги за фиксна 
телефонија 

 декември 3,050,847.00 Отворена 
постапка 

3 (три) 
години 

64 Примарен интернет-
пристап 

 декември 1,271,186.00 Отворена 
постапка 

3 (три) 
години 

65 Дератизација и 
дезинсекција                           

 декември 200,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

66 Интервенции и 
поправки по фаза 
електрика, водовод, 
ладење-греење и 
столарија  

 декември 1,694,915.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

67 Услуги за поправка и 
сервисирање на 
венецијанери и 
вариолајт-завеси 

 декември 150,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

68 Годишно одржување 
на софтверот Eviews 
(техничка помош и 
надградување на 
софтверот) 

 декември 61,017.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

69 Услуги за дизајн, 
графичка подготовка 
и печатење три 
публикации и друг 
печатен материјал  

 декември    1,084,746.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

70 Услуги за едукација 
од областа на 
раководењето со 
проекти и сигурноста 

 декември 211,864.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

      IV-та измена 
О Бр.02-
15/VIII-

5/2016 од 28 
јули 2016 
година 

72 Услуги од проценител  февруари 1,000,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

73 Изработка на два 
филма по повод 
обележувањето на 
јубилејот 70 години 
централно 
банкарство во 

 февруари 615,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 
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Република 
Македонија 

74 Услуги за печатење 
на брошура за деца 
„Сокриено богатство“ 

 февруари 84,746.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

75 Обновување и 
поправка на мебел 

 март 211,864.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

76 Услуги за  
ангажирање  
изведувачи (пејачи, 
музичари, друг вид 
уметници) за 
организација на 
манифестација по 
повод прославата 70 
години 
централнобанкарски 
активности во РМ 

 март 84,746.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 

1 (една) 
година 

77 Пенетрациско 
тестирање 

 август 2,966,102.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

78 Услуги за користење 
возила (рентакар) 

 август 200,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

79 Хотелски, 
угостителски и 
конференциски 
услуги за 
организирање на 
Десеттата 
меѓународна 
конференција за 
платните системи и 
системите за 
порамнување хартии 
од вредност 

 октомври 991.668,00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

80 Услуги за 
осигурување возила 
од автоодговорност и 
зелен картон 

 октомври 355,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

81 Услуги за технички 
преглед на моторни 
возила 

 октомври 29,661.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 
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82 Услуги од агенција за 
привремени 
вработувања 

 октомври 1,016,949.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

83 Фотографски услуги  октомври 200,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

III 

 Договори и 
рамковни спогодби 
за јавни набавки 
на работи  

  
1,865,655,932.00 

  

1 Градежни работи за 
изградба на објект 
(НБРМ)                                                   

45210000-2 
Градежни 
работи за 

изградба на 
објекти 

јануари 1,864,406,780.00 Отворена 
постапка 

3 (три) 
години 

2 Изведба и монтажа 
на урбана опрема 

 јануари 391,525.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

3 Адаптација на 
работен простор – 
„АКА банка“ 

 јули 127,119.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

4 Изведба на разни 
градежно-
занаетчиски работи: 
керамички, гипсени, 
молерофарбарски и 
други работи 

 јули 30,508.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

5 Градежно- 
занаетчиски работи                           

 ноември 700,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

 
ВКУПНО 

  
2,185,079,399.00  

  

 
 
 
 
           2. Годишниот план за јавните набавки влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
   О.бр.02-15/XI-1/2016                                                                      
   29 септември 2016 година                                                                              Гувернер 
   Скопје                                                                                                           и претседавач    
                                                                                                            на Советот на Народната банка  

                                                                                                          на Република Македонија 
                                                 Димитар Богов                                                                               


