
 
  

 
„ЗА ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА“ 

 
               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 49  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 2017 година 

на Народната банка на Република Македонија 
(неофицијален пречистен текст по трето изменување и дополнување) 

  
              

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 

   288,446,118.00   

       II-ра измена 
О бр. 02-
15/VII-

1/2017 27 
јули 2017 
година 

      III-та 
измена О 
бр. 02-15/ 
XIII-2/2017 
23 ноември 
2017 година 

       II-ра измена 
О бр. 02-
15/VII-



2 
 

1/2017 27 
јули 2017 
година 

4 Телефони   јануари 1,580,508.00 Отворена 
постапка 

 

5 Футроли за лаптопи   јануари 46,864.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

6 Електрична енергија  09310000-5 
Електрична 
енергија  

јануари 19,000,000.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

7 Индустриски гасови и 
материјали за 
заварување 

  јануари 70,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

8 Средства за присилба                                 јануари 50,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

9 Дополнителна опрема 
за носење и чување 
на оружје 
  

  јануари 300,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

10 Репрезентативен 
материјал 

  јануари 667,146.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

11 Мини млечни 
чоколади  

  јануари 127,119.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

12 Цвеќе и цветни 
аранжмани 

  јануари 201,695.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

13 Кафе, чај и сродни 
производи 

  јануари 187,322.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

14 Резервни делови со 
сервисирање и 
одржување на 
радиостаници  

  јануари 120,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

15 Столарија и браварија   јануари 160,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

16 Резервни делови и 
потрошен материјал 
со сервисирање и 
одржување на 
противпожарни 
централи 

  јануари 300,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 
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17 Книжни пари 
изработени од 
полимер 

22430000-3 
Банкноти 

јануари 127,000,000.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

      II-ра измена 
О бр. 02-
15/VII-

1/2017 27 
јули 2017 
година 

19 Амбалажа за книжни 
и ковани пари 

  јануари 1,771,186.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

20 Систем за плаќање во 
реално време 

48812000-3 
Финансиски 
информати
чки 
системи  

февруари 16,101,695.00 Отворена 
постапка 

5 (пет) 
години 

21 Книжни пари со 
апоенска вредност од 
100 денари 

22430000-3 
Банкноти 

февруари 40,000,000.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

22 Лизгачка врата   февруари 169,492.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

23 Резервни делови и 
полнење на погонски 
боци за 
противпожарни 
апарати         

  февруари 100,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

24 Работна облека   февруари 550,805.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

25 Стабилни системи - 
систем за 
противпожарна 
заштита  

  февруари 600,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

26 Моторна 
противпожарна пумпа 

  февруари 100,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

27 Поддршка на 
комуникациска 
опрема       

  февруари 169,492.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

28 Сервери   февруари 2,380,952.00 Отворена 
постапка 

 

      III-та 
измена О 
бр. 02-15/ 
XIII-2/2017 
23 ноември 
2017 година 
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30 Камери и останата 
опрема за 
видеонадзор 

  март 850,847.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

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

  март 799,048.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

32 Поддршка на 
системот за 
мониторирање на 
достапност и 
перформанси  

  март 338,983.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

33 Тонери и други 
материјали за 
печатење 

  март 1,016,949.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

34 Софтвер за 
преведување 

  март 133,333.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

35 Резервни делови за 
виљушкари 

  март 101,695.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

36 Клима-уреди   март 316,271.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

37 Резервни делови за 
моторни возила со 
сервисирање и 
одржување 

  март 400,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

38 Пневматици   март 365,364.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

39 Компјутери и 
телевизори 

  април 7,567,700.00 Отворена 
постапка 

 

40 Моторни возила                           април 5,508,475.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

41 Вариолајт и 
венецијанер завеси 

  март 150,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

42 Ковани пари со 
апоенска вредност од 
2 денари 

18512100-2  
Монети 

април 34,000,000.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 
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43 Систем за заштитата 
на компјутерската 
мрежа ( firewall) и 
филтрирање на 
интернет сообраќајот 

  април 4,237,288.00 Отворена 
постапка 

 

44 Компоненти за 
програмирање 

  април 428,571.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

45 Печатачи, скенери и 
уништувач на 
документи 

  мај 906,780.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

46 Резервни делови и 
репроматеријали за 
машини за обработка 
и селекција на 
книжни пари 

  мај 847,458.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

47 Вреќи за пакување 
отпад  

  мај 171,610.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

48 Теписон   мај 77,119.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

49 Поддршка на 
инфраструктурата за 
МИПС и СВИФТ 

  мај 2,118,644.00 Отворена 
постапка 

3 (три) 
години 

50 Потрошен ИТ-
материјал и ситен 
инвентар 

  мај 450,197.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

51  Канцелариски мебел    јуни 1,752,542.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

52 Резервни делови на 
влезни порти и рампи 
со редовно 
одржување и 
интервенции 

  јули 500,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

53 Софтвер за 
мониторирање на 
печатење 

  август 333,333.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

54 Поддршка на 
компјутерската мрежа 

  август 1,694,915.00 Отворена 
постапка 

3 (три) 
години 

55 Магнетни картици    септември 60,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 
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56 Прибор и потрошен 
материјал за кујна 

  септември 50,847.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

57 Новогодишни 
честитки 

  септември 67,797.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

58 Млеко   октомври 422,587.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

59 Систем за заштита од 
напредни ИТ напади 

  октомври 2,796,610.00 Отворена 
постапка 

 

60 Канцелариски 
материјали 

  октомври 1,694,915.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

61 Средства и прибор за 
хигиена 

  октомври 3,900,000.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

62 Резервни делови за 
машина за обработка 
и селекција на 
книжни пари 

  октомври 169,492.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

63 Резервни делови за 
машина за ковање  

  октомври 211,864.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

64 Резервни делови за 
машина за 
уништување на 
книжни пари 

  октомври 211,864.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

65 Стручна литература               октомври 550,847.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

66 Сигурносни сефови со 
Европски сертификат 
за сигурност 

  септември 370,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

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

  септември 130,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 
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68 Компресори за воздух 
и вода 

 септември 36,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

69 ИТ опрема за 
специјална намена 

 септември 809,524.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

70 Сертификати за 
електронски потписи 

 септември 142,373.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

      III-та 
измена О 
бр. 02-15/ 
XIII-2/2017 
23 ноември 
2017 година 

II Договори и 
рамковни спогодби 
за јавни набавки на 
услуги 

      
66,983,766.00  

  

       II-ра измена 
О бр. 02-
15/VII-

1/2017 27 
јули 2017 
година 

2 Поддршка на 
опремата за 
виртуелизација 

  јануари 4,661,017.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

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

  јануари 211,864.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

4 Услуги за 
обезбедување на 
туристички водичи  

  јануари 93,220.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

5 Услуги за најмење 
возила (рентакар)                

  јануари  800,152.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

6 Услуги за подготовка 
и печатење  

  јануари 474,576.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

7 Угостителски услуги   јануари  1,184,717.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

8 Хотелски услуги   јануари  587,503.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 
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9 Услуги за изработка 
на едукативни 
филмови 

  јануари 364,831.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

10 Изнајмување на 
опрема за озвучување 
и останата техничка 
опрема 

  јануари 84,746.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

        II-ра измена 
О бр. 02-
15/VII-

1/2017 27 
јули 2017 
година 

12 Услуги за одржување 
и сервисирање на 
системот за 
непрекинато 
напојување со 
електрична енергија        

  јануари 1,271,186.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

      I-ва измена     
О Бр. 02-

15/I-5/2017 
од 2 

февруари 
2017 година 

14 Сервисирање и 
одржување на аудио 
системот 

  јануари 200,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

15 Такси услуги   јануари 800,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

16 Образовни услуги - 
Обука за односи со 
јавност  

  јануари 152,542.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

17 Испитување на 
рондели 

  јануари 84,746.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

18 Услуги за испитување 
на заштитни ракавици 
и подна подлога 

  јануари 30,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

19 Образовни услуги - 
Обука за безбедно 
извршување на 
работно место  

  јануари 127,119.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 3 (три) 
години 

20 Изнајмување на ИП-
линии 

  јануари 610,169.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 
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21 Укоричување на 
сериски публикации  
и изработка на визит-
карти  

  јануари 48,280.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

       II-ра измена 
О бр. 02-
15/VII-

1/2017 27 
јули 2017 
година 

       II-ра измена 
О бр. 02-
15/VII-

1/2017 27 
јули 2017 
година  

24 Услуги за хемиско 
чистење 

  јануари 200,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

25 Примарен интернет-
пристап 

  јануари 1,271,186.00 Отворена 
постапка 

3 (три) 
години 

26 Услуги од проценител   јануари 1,000,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

27 Пенетрациско 
тестирање 

  јануари 2,966,102.00 Отворена 
постапка 

3 (три) 
години 

       II-ра измена 
О бр. 02-
15/VII-

1/2017 27 
јули 2017 
година 

29 Фотографски услуги   јануари 200,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

       II-ра измена 
О бр. 02-
15/VII-

1/2017 27 
јули 2017 
година 

      I-ва измена     
О Бр. 02-

15/I-5/2017 
од 2 

февруари 
2017 година 
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32 Дератизација и 
дезинсекција 

  февруари 220,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

33 Услуги за поправка и 
одржување на 
инсталации на 
објекти  

  февруари 1,800,000.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

34 Хортикултурни услуги   февруари 480,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

35 Услуги за извршување 
финансиска  ревизија  

79212100-4   
Услуги за 
финансиска 
ревизија    

февруари 8,474,576.00 Отворена 
постапка 

5 (пет) 
години 

36 Адаптивно 
одржување на 
софтверот  на 
електронската архива   

  февруари 1,392,237.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

      III-та 
измена О 
бр. 02-15/ 
XIII-2/2017 
23 ноември 
2017 година 

38 Услуги за  
сервисирање, 
тестирање и замена 
на воздух на 
изолациони апарати и 
тестирање на 
противпожарна 
хидрантска мрежа  

  март 120,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

39 Сервисирање, 
одржување и годишна 
техничка контрола на 
лифтови 

  март 1,500,000.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

40 Услуги за испитување 
на трафостаници 

  март 280,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

41 Осигурителни услуги   март 6,950,000.00 Отворена 
постапка 

3 (три) 
години 
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42 Услуги за обука за 
безбедност  и вежби 
за гаѓање со оружје  

  март 150,000.00 Барање за 
прибирање 
понуди/Прег
оварање без 
претходно 
објавување 

на оглас 

2 (две) 
години 

43 Изнајмување на 
резервна оптичка 
линија 

  март 847,458.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

3 (три) 
години 

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

  март 100,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди/ 
Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

45 Услуги за одржување, 
сервисирање и 
интервенции со 
замена на резервни 
делови на опрема за 
скенирање на багаж 
системи за направи за 
безбедност 

  април 300,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

46 Превентивно 
одржување на 
системот за 
евиденција на 
работно време и 
контрола на пристап 

  април 215,000.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

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

  април 250,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

48 Превентивно 
одржување на 
софтверот на 
историски архив на 
НБРМ 

  април 271,186.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

49 Миење на моторни 
возила 

  април 250,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

50 Услуги за чистење на 
кровови и олуци 

  април 130,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 
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51 Услуги за одржување 
и сервисирање на 
дизел-агрегатите                                      

  мај 800,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

52 Превентивно 
одржување на 
софтверот  на 
електронската архива  

  мај 1,449,153.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

2 (две) 
години 

53 Поштенски услуги   мај 1,259,322.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

54 Услуги за 
сервисирање на ИТ-
опрема  

  мај 169,492.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

55 Услуги за 
сервисирање, 
одржување и замена 
на резервни делови 
на противпожарни 
централи за јавување 
на пожар 

  мај 350,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

56 Услуги за 
сервисирање, 
одржување и замена 
на резервни делови и 
полнење на системи 
за гасење на 
проптивпожарни 
централи за 
автоматско гаснење 
на пожар 

  мај 850,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

57 Услуги за превод 
од/на странски јазици                            

  мај  423,729.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

2 (две) 
години 

58 Услуги за систематски 
преглед на 
вработените 

  мај 677,966.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

59 Услуги за лекарски 
прегледи по потреба                             

  јуни 200,000.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 и 
став 3 од 

ЗЈН 

3 (три) 
години 

60 Обуки за вработени 
за меки вештини 

  јули 508,475.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 

1 (една) 
година 
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ЗЈН 

      II-ра измена 
О бр. 02-
15/VII-

1/2017 27 
јули 2017 
година 

62 Специјализирани 
обуки за вработени 

  јули 169,492.00 Член 17 
став 1 

алинеја 2 од 
ЗЈН 

1 (една) 
година 

63 Превентивно 
одржување на 
телефонската 
централа на главната 
локација  

  септември 694,915.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

3 (три) 
години 

64 Услуги за одржување 
на телефонски 
централи во ИЗИИС и 
Ака банка 

  септември 271,186.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

3 (три) 
години 

65 Услуги за испитување 
на струен круг и 
отпор на изолација  

  септември 600,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

66 Сервисирање на 
компресори 

  септември 84,746.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

      III-та 
измена О 
бр. 02-15/ 
XIII-2/2017 
23 ноември 
2017 година 

68 Одржување на 
софтверот  за ХРМ 

  октомври 211,864.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

69 Услуги за 
организирање на ИТ-
форум  

  октомври 360,169.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

70 Шпедитерски услуги   октомври 338,983.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 
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71 Хотелски, 
угостителски и 
конференциски 
услуги за 
организирање на 
Единаесеттата 
меѓународна 
конференција за 
платните системи и 
системите за 
порамнување хартии 
од вредност  

  октомври 864,268.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

      III-та 
измена О 
бр. 02-15/ 
XIII-2/2017 
23 ноември 
2017 година 

73 Услуги од агенција за 
привремени 
вработувања 

  октомври 1,016,949.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

74 Осигурување на 
транспорт на пари и 
вредности  

  октомври 1,000,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

75 Услуги за чистење на 
објектите 

  октомври 7,000,000.00 Отворена 
постапка 

2 (две) 
години 

76 Сервисирање на 
машини за обработка 
и селекција на 
книжни пари БПС 
1000 и БПС 200 

  октомври 1,271,186.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

77 Сервисирање на 
машина за обработка 
и селекција на 
книжни пари КОБРА 

  октомври 169,492.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

78 Сервисирање на 
машина за ковање 
Шулер 

  октомври 211,864.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

79 Сервисирање на 
машина за 
уништување на 
книжни пари БДС 50 

  октомври 211,864.00 Преговарањ
е без 

претходно 
објавување 

на оглас 

1 (една) 
година 

80 Сервисирање на 
моторен виљушкар 

  октомври 84,746.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 
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81 Услуги за поправка на 
опрематa во трезор 

  октомври 169,492.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

82 Адаптивно 
одржување на 
системот за 
регистрација на 
работно време и 
контрола на пристап 

  септември 700,000.00 Барање за 
прибирање 
понуди/Прег
оварање без 
претходно 
објавување 

на оглас 

 

83 Услуги за најмење 
возила  

 декември 1,400,000.00 Отворена 
постапка 

1 (една) 
година 

84 Хотелски, 
угостителски и 
конференциски 
услуги за 
организирање на 
меѓународна 
конференција од 
областа на 
монетарната 
политика и 
управувањето со 
девизните резерви 

 декември 1,200,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

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

 декември 1,110,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

III  Договори и 
рамковни спогодби 
за јавни набавки на 
работи  

      1,730,000.00    

       II-ра измена 
О бр. 02-
15/VII-

1/2017 27 
јули 2017 
година 

      I-ва измена     
О Бр. 02-

15/I-5/2017 
од 2 

февруари 
2017 година 
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      I-ва измена     
О Бр. 02-

15/I-5/2017 
од 2 

февруари 
2017 година 

4 Адаптација на 
заеднички простор 

  април 500,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

1 (една) 
година 

5 Градежно-
занаетчиски работи 

  ноември 700,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

2 (две) 
години 

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

 декември 530,000.00 Барање за 
прибирање 

понуди 

 

 ВКУПНО     
357,159,884.00 

  

 
 

 
           2. Годишниот план за јавните набавки влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
  О бр. 02-15/XIII-2/2017                                                                                                              
23 ноември 2017 година                                                                            Гувернер 
              Скопје                                                                                              и претседавач    
                                                                                                            на Советот на Народната банка  

                                                                                                          на Република Македонија 
                                                Димитар Богов           
 
 
 
 
 


