
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   
  

 
               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, 6/16 и 
83/18), 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, 120/16, 165/17 и 83/18), 
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 54 став 1 алинеја 4  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 2018 година 

на Народната банка на Република Македонија  
(неофицијален пречистен текст по петто изменување) 

  
            

Ред. 
бр. 

Предмет на 
договорот за 

јавна набавка / 
рамковната 

спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток  
(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  

  
 

526.971.801 
   

1 Моторни возила 34100000-8 
Моторни 
возила  

јануари 9.043.435 Отворена 
постапка 

 

2 Набавка и 
монтажа на 
полици за пари 

  јануари 423.729 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

3 Тркала за 
транспортни 
колички за пари 

  јануари 25.424 Барање за 
прибирање 

понуди 
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4 Репрезентативен 
материјал 

  јануари 1.179.831 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

5 Амбалажа за 
книжни и ковани 
пари  

  јануари 618.644 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

6 САН- 
инфраструктура 

  јануари 1.101.695 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

7 Метална 
детектор-врата, 
рачен детектор за 
метал и 
инспекциски 
огледала 

  јануари 466.949 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

8 Сефови   јануари 1.092.797 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

9 Камери, контрола 
на пристап, 
алармни системи 
за неовластен 
пристап и 
движење на 
алармните 
системи за пожар 

  јануари 316.441 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

10 Цвеќе и цветни 
аранжмани 

  јануари 257.627 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

11 Млечни чоколади   февруари 127.119 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

12 Клима-уреди и 
грејни тела 

  февруари 99.153 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

13 Средства и 
прибор за 
хигиена 

33700000-7 
Производи 
за лична 
нега 

февруари 3.810.747 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

      I-ва измена     
О бр.02-

15/IV-2/2018 
23 февруари 
2018 година 

15 Комплети на 
ковани пари 

  февруари 372.881 Барање за 
прибирање 

понуди 
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16 Софтвер за 
компарација и 
синхронизација  
на структурата и 
податоците на 
базите 

  февруари 313.559 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

17 Софтвер за 
читање на 
трансакцискиот  
дневник на 
базата 

  февруари 144.068 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

18 Дигитален УСБ-
микроскоп  

  февруари 63.559 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

19 Проектор и 
безжични 
микрофони 

  февруари 105.424 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

20 Систем за 
противпожарна 
заштита  

  февруари 600.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

21 Систем за 
двофакторска 
автентикација 

  февруари 245.763 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

22 Систем за 
плаќање во 
реално време 

48812000-3 
Финансиски 
информати
чки 
системи 

февруари 16.101.695 Отворена 
постапка 

 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
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      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

27 Индустриски 
гасови и 
материјали за 
заварување 

  февруари 70.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

      I-ва измена     
О бр.02-

15/IV-2/2018 
23 февруари 
2018 година 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

33 Компјутери и 
телевизори 

30213000-5 
Персонални 
компјутери, 
30213100-6 
Преносливи 
компјутери, 
32324000-0 
Телевизори 

март 9.026.634 Отворена 
постапка 

 

34 Противпожарна 
опрема - 
изолациски боци  

  март 300.000 Барање за 
прибирање 

понуди 
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35 Метални плакари   април 200.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

36 Кафе, чај и 
сродни производи  

  април 187.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

37 Уред за 
непрекинато 
напојување со 
електрична 
енергија - УПС за 
резервната 
локација 

  април 400.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

38 Софтвер за 
интегриран 
сметководствен  
систем 

48000000-8 
Софтверски 
пакети и 
информати
чки 
системи, 
48443000-5 
Софтверски 
пакет за 
сметководс
тво, 
72212443-6 
Услуги за 
развивање 
на софтвер 
за 
сметководс
тво 

април 77.118.644 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

39 Печатачи и 
скенери 

  април 1.949.153 Отворена 
постапка 

 

40 Телефони и  
таблети 

  април 606.780 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

41 Дисковен 
капацитет 

30233132-5 
Хард-диск 
драјвови 

април  12.966.102 Отворена 
постапка 

 

42 Електрична 
енергија 

09310000-5 
Електрична 
енергија  

април 19.000.000 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

43 Дигитални 
сертификати 

  април 59.322 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

44 Ормар за прва 
помош со комплет 

  мај 25.000 Барање за 
прибирање 

понуди 
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45 Резервни делови 
за електрика, 
водовод, ладење 
- греење и 
браварија 

  мај 900.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

46 Работна и 
заштитна облека 

  јуни 128.522 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

47 Софтверски 
алатки за 
економетриско 
работење 

  јули 1.238.095 Отворена 
постапка 

 

48 Лиценца за 
софтвер Adobe  
Indesign 

  јули 50.847 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

49 Софтвер за 
антивирус 

  јули 677.966 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

50 Софтвер за 
моделирање 
склад на 
податоци 

  октомври 686.441 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

51 ИТ потрошен 
материјал 

  јули 242.052 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

52 Тонери и други 
материјали за 
печатење 

  јули 2.406.821 Отворена 
постапка 

 

53 Новогодишни 
честитки 

  август 67.585 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

54 Магнетни 
картички 

  септември 60.508 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

55 Канцелариски 
материјали 

  септември 1.551.055 Отворена 
постапка 

 

56 Машина за 
обработка и 
селекција на 
книжни пари 

30132200-5 
Машини за 
броење на 
банкноти 
30132300-6 
Сортери 

септември 59.322.034 Отворена 
постапка 

 

57 Вреќи   септември 73.729 Барање за 
прибирање 

понуди 
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58 Книжни пари со 
апоенска 
вредност од 500 
денари 

22430000-3 
Банкноти 

октомври 45.000.000 Отворена 
постапка 

 

59 Резервни делови 
и репроматеријал 
за машини за 
обработка и 
селекција на 
книжни пари БПС 
1000 и БПС 200 

  октомври 847.458 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

 

60 Резервни делови 
за виљушкари 

  октомври 101.695 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на 
оглас/Барањ

е за 
прибирање 

понуди 

 

61 Резервни делови 
за машината за 
обработка и 
селекција на 
книжни пари 
КОБРА 

  октомври 169.492 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

 

62 Резервни делови 
за машината за 
уништување на 
книжни пари БДС 
50 

  октомври 211.864 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

 

63 Резервни делови 
за машината за 
ковање Шулер 

  октомври 211.864 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на 
оглас/Барањ

е за 
прибирање 

понуди 

 

64 Резервни делови 
за машините за 
броење на 
книжни пари 

  октомври 84.746 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

65 Канцелариски 
мебел и 
ентериерно 
уредување на 
новиот деловен 
објект 

45420000-7 
Поставува
ње на 
ентериери 

октомври 249.609.752 Отворена 
постапка 
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66 Стручна 
литература 

  октомври 1.101.695 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

67 Канцелариски 
мебел 

  ноември 2.080.508 Отворена 
постапка 

 

68 Прибор и 
потрошен 
материјал за 
кујна 

  ноември 54.681 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

69 Млеко   ноември 278.113 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

70 Венецијанер и 
вариолајт завеси 

  ноември 189.186 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

71 Браварија со 
вклучена 
монтажа и 
резервни делови 

 март 127.119 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

72 Конзервирана 
храна и 
прехранбени 
производи 

 септември 129.645 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

73 Надградба на 
батериското поле 
за УПС 

 август 949.153 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

II 

Договори и 
рамковни 
спогодби за 
јавни набавки 
на услуги 

  
 

 67.409.228 
  

1 Угостителски 
услуги 

  јануари 1.601.751 Член 17 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

2 Хотелски услуги   јануари 892.982 Член 17 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

3 Адаптивно 
одржување на 
софтверот за 
архивско и  
канцелариско 
работење 

  јануари 305.085 Преговарање  
без 

претходно 
објавување 

на оглас 
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4 Услуги за 
поправка, 
сервисирање и 
одржување на 
моторните возила 

  јануари 300.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

5 Услуги за 
дислокација, 
адаптација и 
ревитализација 
на УПС-системот 
со инсталација 

  јануари 1.950.000 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

6 Услуги за 
испитување на 
заземјувањето 

  јануари 520.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

7 Услуги за 
технички 
преглед, 
осигурување на 
возилата од 
автоодговорност 
и зелен картон 

  јануари 270.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

8 Услуги за 
мобилна 
телефонија 

  јануари 3.050.847 Отворена 
постапка 

3 (три) 
години 

9 Изработка и 
објава на 
едукативни 
содржини во 
списанија за деца  

  јануари 101.695 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на 
оглас/Барањ

е за 
прибирање 

понуди 

 

10 Услуги за 
следење 
информации  

  јануари 171.525 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

11 Услуги за 
обезбедување 
туристички 
водичи  

  јануари 94.915 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 
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12 Печатење 
менични 
бланкети 

  јануари 355.932 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на 
оглас/Барањ

е за 
прибирање 

понуди 

 

13 Проектантски 
услуги за 
проектирање 
систем за ладење 
и хидрофорски 
пумпи со надзор 

  јануари 120.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

14 Хотелски, 
угостителски и 
конференциски 
услуги за 
организирање на 
Седмата 
меѓународна 
истражувачка 
конференција  

  јануари 1.110.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

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

  јануари 211.864 Член 17 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

18 Услуги за 
поправка и 
одржување 
инсталации на 
објекти 

  јануари 1.800.000 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 
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      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

      IV-та измена 
О бр. 02-

15/XII-1/2018 
26 јули 2018 

година  
 

26 Изработка на 
едукативни видеа 

  јануари 364.831 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

27 Услуги за 
укоричување и 
изработка на 
визит-карти 

 февруари 75.483 Барање за 
прибирање 

понуди 
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28 Услуги за 
поправка и 
одржување на 
системот за 
видеонадзор  

  февруари 600.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

29 Услуги за 
одржување и 
сервисирање на 
системот за 
непрекинато 
напојување со 
електрична 
енергија - УПС 

  февруари 1.800.000 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

30 Услуги за 
одржување со 
замена на 
резервни делови 
на алармните 
системи 

  февруари 300.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

31 Услуги за 
испитување на 
трафостаниците  

  февруари 600.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

32 Изнајмување 
оптичка линија 

  февруари 847.458 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

33 Услуги за превод 
од/на странски 
јазици                            

  февруари 423.729 Член 17 од 
ЗЈН 

2 (две) 
години 

34 Услуги за 
одржување на 
веб-страницата 
на НБРМ 

  февруари 169.492 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

 

35 Услуги за хемиско 
чистење 

  февруари 25.424 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

36 Услуга за 
дислокација и 
складирање на 
фреонот  

  февруари 70.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 
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37 Услуги за редовен 
воздушен 
транспорт - 
авиобилети 

60400000-2 
Услуги за 
воздушен 
транспорт  

март 15.000.000 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

38 Адаптивно 
одржување на 
софтверскиот дел 
на 
машината за 
обработка и 
селекција на 
банкноти Кобра 

  март 423.729 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

 

39 Компјутерска 
подготовка, 
дизајн и 
печатење 
едукативен 
материјал - 
брошури за 
презентација 

  март 406.780 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

40 Услуги за 
подготовка и 
печатење 
брошури и 
публикации 

  март 237.288 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

41 Услуги за 
поправка и 
одржување на 
водоводните 
инсталации на 
објекти 

  март 300.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

42 Изработка на 
рамки и 
врамување на 
табаци со 
испечатени 
книжни пари  

  март 84.746 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

43 Обуки за 
вработени за 
меки вештини 

  март 423.729 Член 17 од 
ЗЈН 

 

44 Услуги за 
организација на 
активности за 
тимско работење 

  март 593.220 Член 17 од 
ЗЈН 
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45 Услуги за 
специјализирани 
обуки 

  март 338.983 Член 17 од 
ЗЈН 

 

46 Услуги од 
проценител 

 март 1.101.695 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

47 Услуги за обука 
за безбедност и 
вежби за гаѓање 
со оружје  

  март 150.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

48 Образовни услуги 
- Едукација, 
обука, тренинг и 
вежби за физичко 
обезбедување   

  март 250.000 Барање за 
прибирање 

понуди/ Член 
17 од ЗЈН 

2 (две) 
години 

49 Образовни услуги 
- Едукација, 
обука, тренинг и 
вежби за 
противпожарна 
заштита 

  април 250.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

50 Услуги за 
чистење на 
објектите  

  април 7.000.000 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

51 Контрола и 
испитување на 
громобранската 
инсталација 

  мај 50.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

52 Сервисирање на 
ИТ-опремата  

  мај 169.492 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

53 Превентивно 
одржување на 
софтверот за 
онлајн игра 

  мај 25.424 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

54 Услуги за 
одржување 
и сервисирање на 
дизел-агрегатите  

  јуни 800.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 
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55 Превентивно 
одржување на 
системот за 
евиденција на 
присутност и 
контрола на 
пристапот 

  јуни 400.000 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

2 (две) 
години 

56 Поддршка на 
дисковен 
капацитет    

  август 762.712 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

57 Сервисирање на 
компресорите 
БОГЕ  

  септември 84.746 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

 

58 Секундарен 
интернет-пристап 

  септември 338.983 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

59 Услуги од 
агенција за 
привремени 
вработувања 

  септември 1.016.949 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

60 Услуги за 
најмење возила 

  септември 2.554.237 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

61 Сервисирање и 
одржување на 
лифтовите  

  октомври 1.400.000 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

62 Пенетрациско 
тестирање 

  октомври 1.694.915 Отворена 
постапка 

 

63 Такси услуги   октомври 800.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 
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64 Услуги за 
одржување на 
системот за 
управување со  
настани и 
инциденти од 
областа на 
информатичката 
безбедност  

  октомври 1.694.915 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

65 Подобрување на 
ИТ-сигурноста 

  октомври 1.694.915 Отворена 
постапка 

 

66 Превентивно 
одржување на 
ПУБ 

  октомври 1.129.436 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

3 (три) 
години 

67 Услуги за 
поправка на 
опремата во 
трезорот 

  октомври 169.492 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на 
оглас/Барањ

е за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

68 Сервисирање на 
машината за 
обработка и 
селекција на 
книжни пари 
КОБРА 

  октомври 169.492 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

69 Сервисирање на 
машините за 
обработка и 
селекција на 
книжни пари БПС 
1000 и БПС 200 

  октомври 1.271.186 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

70 Сервисирање на 
машината за 
уништување 
книжни пари БДС 
50 

  октомври 211.864 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

71 Сервисирање на 
машината за 
ковање Шулер 

  октомври 211.864 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на 
оглас/Барањ

е за 

1 (една) 
година 
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прибирање 
понуди 

72 Сервисирање на 
моторниот 
виљушкар 

  октомври 84.746 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

73 Подготовка, 
дизајн, печатење 
и реиздавање на 
брошури 

  октомври 285.714 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

74 Дизајнирање и 
визуелизација на 
постојната 
музејска поставка 
на НБРМ и 
нејзината 
содржина 

  октомври 1.694.915 Отворена 
постапка 

 

75 Превентивно 
одржување на 
софтверот за 
управување со 
човечките 
ресурси 

  октомври 211.864 Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

76 Услуги за 
изработка на 
геодетска слика 
за подлогата за 
изведба на 
топлински вод 

  октомври 33.898 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

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

 октомври  1.026.488 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

78 Фотографски 
услуги 

  ноември 199.153 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 
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79 Услуги за 
одржување и 
сервисирање на 
уредите за 
ладење во 
системските сали  

  ноември 500.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

80 Хотелски, 
угостителски и 
конференциски 
услуги за 
организирање на 
Осмата 
меѓународна 
истражувачка 
конференција 

 декември 1.110.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

81 Услуги за 
поправка на 
роло-врата во 
трезорот 

 февруари 127.119 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

82 Услуги  за 
сервисирање и 
одржување на  
противпожарните 
централи со 
замена на 
резервните 
делови и 
потрошениот 
материјал 

 февруари 300.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

83 Ревизорски 
услуги на проект 
за топловод 

 март 25.424 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

84 Проектантски 
услуги за 
реконструкција на 
електричната 
инсталација 

 јуни 84.746 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

85 Сервисирање и 
одржување на 
патничките 
возила во 
гарантен рок 

 август 381.356   Преговарање 
без 

претходно 
објавување 

оглас 

5 (пет) 
години 

III 

 Договори и 
рамковни 
спогодби за 
јавни набавки 
на работи  

  
 

 4.570.000 
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1 Адаптација на 
работниот 
простор 

   април  600.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

2 Сигурносна врата 
со системи  за 
заклучување и 
градежно-
занаетчиски 
работи за 
адаптација на 
работна 
просторија 

 февруари 530.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

3 Обнова на 
системот за 
ладење во 
системската сала 
ИТ 

  април  1.440.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

4 Санација на 
хидрофорската 
потстаница 

  мај 1.200.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

5 Градежно-
занаетчиски 
работи 

  ноември 700.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

6 Адаптација на 
простор-
поставување  
метална врата и 
преместување на 
постојната врата 

 февруари 100.000 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

 
ВКУПНО   

 
    

598.951.029    

   
           2. Годишниот план за јавните набавки влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

 
ГПЈ бр. 02-15/XV-1/2017  
21 декември 2017 година                                                                           Вицегувернер 
              Скопје                                                                                             и претседавач    
                                                                                                        на Советот на Народната банка  
                                                                                                          на Република Македонија 
                                                            д-р Фадил Бајрами 
 
 
 
 
 
 


