
Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 2

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Народна банка на Република Македонија

I.1.2) Адреса: Кузман Јосифовски Питу бр.1

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Зејнеп Мустафоска , адреса на е-пошта:MustafoskaZ@nbrm.mk телефон/факс: 02 3108
262/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот -
Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на постапка Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Репрезентативен материјал
18530000-3

30192000-1
Стоки Набавки од мала

вредност Јануари 1 (една)
година

Прибор и потрошен материјал за кујна 39221000-7Стоки Набавки од мала
вредност Јануари 1 (една)

година

Кафе, чај и сродни производи 15860000-4Стоки Поедноставена
отворена постапка Јануари 1 (една)

година

Набавка на знамиња и инфо-табли

35821100-6

30195300-5

35821000-5

Стоки Набавки од мала
вредност Јануари 1 (една)

година

Набавка на машини за кафе 39711310-5Стоки Набавки од мала
вредност Јануари 1 (една)

година

Канцелариски материјали 30192000-1Стоки Поедноставена
отворена постапка Јануари

Уреди за евиденција на работното време и
контрола на пристапот 42961100-1Стоки Набавки од мала

вредност Јануари

Машина за затворање кеси (термолепилка) 42994200-2Стоки Набавки од мала
вредност Јануари 1 (една)

година
Метални корпи за сместување и транспорт на
ковани пари 44614100-8Стоки Набавки од мала

вредност Јануари 1 (една)
година
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Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на постапка Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Електрична енергија 09310000-5Стоки Отворена постапка Јануари 1 (една)
година

Прочистувачи на воздух 42996700-1Стоки Поедноставена
отворена постапка Јануари 1 (една)

година

Опрема за видеонадзор
35125300-2

32420000-3
Стоки Набавки од мала

вредност Јануари 1 (една)
година

Машина за пакување на книжни пари во
карики 42921320-7Стоки Набавки од мала

вредност Јануари

Ковани пари со апоенска вредност од 1 денар18512100-2Стоки Отворена постапка Јануари

Телефони и таблети

32250000-0

30213200-7

32552100-8

Стоки Поедноставена
отворена постапка Јануари

Компјутери
30213000-5

30213100-6
Стоки Отворена постапка Февруари

Стабилни системи за гаснење пожар 35111500-0Стоки Поедноставена
отворена постапка Февруари 1 (една)година

Метални огноотпорни плакари и каси-
сефови

39143121-0

44421300-0
Стоки Набавки од мала

вредност Февруари 1 (една)година

Индустриски гасови и материјали за
заварување

24110000-8

44315200-3
Стоки Набавки од мала

вредност Февруари 2 (две)години

Лед-рефлектори 31518100-1Стоки Поедноставена
отворена постапка Февруари 1 (една)година

Работна и специјална облека 18100000-0Стоки Поедноставена
отворена постапка Февруари 1 (една)година

Машини за обработка и селекција на книжни
пари

30132300-6

30132200-5
Стоки Поедноставена

отворена постапка Февруари 1 (една)година

Набавка на фотографска опрема 38650000-6Стоки Набавки од мала
вредност Февруари 1 (една)година

Цвеќе и цветни аранжмани 03121210-0Стоки Набавки од мала
вредност Февруари 1 (една)година

Оброк за работниците на ноќна работа 15897100-3Стоки Набавки од мала
вредност Февруари 1 (една)година

Уред за непрекинато напојување со
електрична енергија 31154000-0Стоки Поедноставена

отворена постапка Март 1 (една)
година

Клима-уреди 39717200-3Стоки Набавки од мала
вредност Март

Книжни пари со апоенска вредност од 100
денари 22430000-3Стоки Отворена постапка Март 1 (една)

година

Софтвер за паметни телефони 48000000-8Стоки Набавки од мала
вредност Март 1 (една)

година

Дигитални сертификати ССЛ 48732000-8Стоки Набавки од мала
вредност Март 2 (две)

години
Систем за плаќање во реално време 48812000-3Стоки Отворена постапка Март

Печатачи и скенери

30232110-8

30232130-4Стоки
Поедноставена
отворена постапка Март
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Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на постапка Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

30232150-0

30216110-0

Сервери 48820000-2Стоки Поедноставена
отворена постапка Април

Опрема за МИПС и СВИФТ 48810000-9Стоки Отворена постапка Април
Лиценцирање продукти на Мајкрософт 48218000-9Стоки Отворена постапка Април
Дисковен капацитет 30233132-5Стоки Отворена постапка Април

Огнени ѕидови за СВИФТ 48219000-6Стоки Набавки од мала
вредност Мај

Машина за обработка, селекција и
уништување книжни пари

30132200-5

30132300-6
Стоки Отворена постапка Мај 1 (една)

година

Останати потрошни ИТ материјали
30200000-1

30236000-2
Стоки Набавки од мала

вредност Мај

Ентериерно уредување на новиот деловен
објект на НБРСМ 45420000-7Стоки Отворена постапка Мај

Софтвер за интегриран сметководствен
систем

48000000-8

48443000-5
Стоки Отворена постапка Јуни

2 (две) до 3
(три)
години

Канцелариски мебел 39130000-2Стоки Поедноставена
отворена постапка Јуни 1 (една)

година
Книжни пари со апоенска вредност од 2000
денари 22430000-3Стоки Отворена постапка Јуни 1 (една)

година

Софтерски алатки 48000000-8Стоки Набавки од мала
вредност Јуни

Локална компјутерска мрежа за новата
зграда 32410000-0Стоки Отворена постапка Јуни

Повеќенаменски катни печатачи 30232110-8Стоки Поедноставена
отворена постапка Јули

Средства и прибор за хигиена

33711900-6

39831200-8

39831600-2

33760000-5

Стоки Поедноставена
отворена постапка Јули 2 (две)

години

Резервни делови за електрика, водовод,
ладење/греење и браварија 34913000-0Стоки Поедноставена

отворена постапка Септември2 (две)години

Новогодишни честитки 22320000-9Стоки Набавки од мала
вредност Септември1 (една)година

Книжни пари со апоенска вредност од 1000
денари 22430000-3Стоки Отворена постапка Септември1 (една)година

Млеко 15511000-3Стоки Набавки од мала
вредност Октомври 1 (една)година

Тонери и други материјали за печатење

30125100-2

30125110-5

30125120-8

Стоки Поедноставена
отворена постапка Октомври

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2ea963b1-7d4f-4a1c-b17b-93bdf449c17a/14


Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на постапка Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

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

34913000-0Стоки
Постапка со
преговарање без
објавување на оглас

Октомври 1 (една)година

Резервни делови за машина за обработка и
селекција на книжни пари КОБРА 34913000-0Стоки

Постапка со
преговарање без
објавување на оглас

Октомври

Резервни делови за машина за уништување
на книжни пари БДС 50 34913000-0Стоки

Постапка со
преговарање без
објавување на оглас

Октомври

Резервни делови за виљушкари 34913000-0Стоки
Постапка со
преговарање без
објавување на оглас

Октомври 1 (една)година

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Фотографски услуги 79961000-8Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Јануари 2 (две)
години

Набавка на услуги од агенција за организација на
настан - Осма меѓународна истражувачка
конференција

79952000-2Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Јануари 1 (една)
година

Услуги за превод на публикации од македонски
на албански јазик 79530000-8Услуги Набавки од

мала вредност Јануари 2 (две)
години

Услуги за поправка и одржување на браваријата 50000000-5Услуги Набавки од
мала вредност Јануари 2 (две)

години

Услуги за спортување 92600000-7Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Јануари 1 (една)
година

Испитување рондели 71631000-0Услуги Набавки од
мала вредност Јануари 1 (една)

година

Услуги за обезбедување уверение за управување
со моторен виљушкар 22454000-7Услуги

Постапка со
преговарање
без објавување
на оглас

Јануари 1 (една)
година

Услуги за испитување на заштитните ракавици 71631000-0Услуги Набавки од
мала вредност Јануари 2 (две)

години

Услуги за испитување на заземјувањето 71631000-0Услуги Набавки од
мала вредност Јануари 1 (една)

година

Услуги за поправка на радиостаниците 50000000-5Услуги Набавки од
мала вредност Јануари 2 (две)

години

Пристап до електронска база на прописи 72320000-4Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Јануари 1 (една)
година

Претплата на домашни и странски дневни
весници, неделници и стручни списанија 22200000-2Услуги Набавки од

мала вредност Јануари 1 (една)
година

Услуги за обука на вработените 79632000-3Услуги Посебни услуги Јануари 1 (една)
година

Поддршка на безжична мрежа
72253200-5

71356300-1
Услуги Набавки од

мала вредност Јануари 3 (три)
години
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Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Одржување на системот за управување со
настани и инциденти од областа на
информатичката безбедност

50324100-3Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Јануари 18 месеци

Услуги за редовно одржување и интервенции со
резервни делови за непредвидени дефекти на
влезните порти со далечинско управување и
рампи

50000000-5Услуги Набавки од
мала вредност Јануари 2 (две)

години

Осигурување на транспортот на пари и
вредности

66514000-6

66510000-8
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Јануари 2 (две)
години

Услуги за организација на активности за тимско
работење за 2020 година

80510000-2

80511000-9
Услуги Посебни услуги Јануари 1 (една)

година

Превентивно одржување на софтверот за
човечки ресурси 50324200-4Услуги

Постапка со
преговарање
без објавување
на оглас

Јануари 1 (една)
година

Шпедитерски услуги 63523000-1Услуги Набавки од
мала вредност Јануари 3 (три)

години

Услуги за објавување на огласи 79340000-9Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Јануари 2 (две)
години

Услуги за правно советување 79111000-5Услуги Посебни услуги Јануари 1 (една)
година

Угостителски услуги 55520000-1Услуги Посебни услуги Јануари 1 (една)
година

Хотелски услуги 55100000-1Услуги Посебни услуги Февруари 1 (една)година

Обука/Работилница за односи со јавноста

80510000-2

80500000-9

80511000-9

Услуги Посебни услуги Февруари 1 (една)година

Технички преглед на возилата 71631200-2Услуги Набавки од
мала вредност Февруари 3 (три)години

Услуги за осигурување од автоодговорност и
зелен картон

66514110-0

66512100-3
Услуги Набавки од

мала вредност Февруари 1 (една)година

Услуги за сервисирање на трафостаниците 50000000-5Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари 2 (две)години

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

50000000-5Услуги Набавки од
мала вредност Февруари 2 (две)години

Услуги за хемиско чистење 98310000-9Услуги Набавки од
мала вредност Февруари 2 (две)години

Услуги за сервисирање на машините за кафе 50000000-5Услуги Набавки од
мала вредност Февруари 1 (една)година

Услуга за следење информации 79416000-3Услуги Набавки од
мала вредност Февруари 2 (две)години

Услуги од проценител за машини и опрема 71324000-5Услуги Набавки од
мала вредност Март 3 (три)

години
Унапредување на меките вештини на
вработените

80510000-2Услуги Посебни услуги Март 1 (една)
година
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Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

80511000-9

Услуги за најмење возила и автобуси 60100000-9Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Март 1 (една)
година

Услуги за одржување на веб-страницата на
Народната банка

50324200-4

72415000-2
Услуги

Постапка со
преговарање
без објавување
на оглас

Март 1 (една)
година

Услуги за подготовка и печатење на публикации
и постери 79810000-5Услуги Набавки од

мала вредност Март 1 (една)
година

Адаптивно одржување на софтверот за
електронска архива

72210000-0

72260000-5
Услуги

Постапка со
преговарање
без објавување
на оглас

Март 1 (една)
година

Поддршка на системот за мониторирање со
перформанси

72253200-5

71356300-1
Услуги Набавки од

мала вредност Март 3 (три)
години

Одржување на уредите за снимање на магнетни
ленти 50324200-4Услуги Набавки од

мала вредност Март 3 (три)
години

Услуги за чистење на објектите 90911200-8Услуги Отворена
постапка Април 2 (две)

години

Услуги за изработка на елаборат за процена на
безбедноста и противпожарната заштита

71240000-2

71317100-4
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Април 1 (една)
година

Услуги за громобранско испитување 71631000-0Услуги Набавки од
мала вредност Април 2 (две)

години

Атест на стабилните системи 71632000-7Услуги Набавки од
мала вредност Април 1 (една)

година
Одржување на системот за проверка на
ранливости 50324200-4Услуги Набавки од

мала вредност Април 3 (три)
години

Поддршка на системот за сигурна околина на
мобилните уреди

71356300-1

72253200-5
Услуги Набавки од

мала вредност Април 3 (три)
години

Примарен интернет 72400000-4Услуги Набавки од
мала вредност Април 3 (три)

години

Услуги за фиксна телефонија 64200000-8Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Април 3 (три)
години

Поддршка на дисковниот капацитет 72600000-6Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Април

За период
од
01.02.2020
до
01.11.2020
година

Услуги за одржување и сервисирање на дизел-
агрегатите 50000000-5Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Мај 2 (две)
години

Графички дизајн, компјутерска подготовка и
печатење на брошури и летоци за музејска
едукација

79810000-5

79822500-7
Услуги Набавки од

мала вредност Мај 1 (една)
година

Надзор за градежно-занаетчиски работи за
новиот објект на НБРСМ 71520000-9Услуги Набавки од

мала вредност Мај 1 (една)
година
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Осигурителни услуги 66510000-8Услуги Отворена
постапка Мај 3 (три)

години
Услуги за сервисирање и одржување на
противпожарните централи со замена на
резервните делови и потрошниот материјал

50000000-5Услуги Набавки од
мала вредност Јуни 2 (две)

години

Услуги за поправка и одржување на системот за
видеонадзор 50000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Јуни 2 (две)
години

Доставување на поштенските пратки 64113000-1Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Јуни 1 (една)
година

Услуги за редовен воздушен транспорт –
авиобилети 60400000-2Услуги Отворена

постапка Јуни 2 (две)
години

Одржување на телефонските централи во
ИЗИИС и АКА банка 50324200-4Услуги Набавки од

мала вредност Јуни 3 (три)
години

Превентивно одржување на телефонската
централа на главната локација 50324200-4Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Јуни 3 (три)
години

Услуги за укоричување и изработка на визит-
карти

79971200-3

79810000-5
Услуги Набавки од

мала вредност Јуни 1 (една)
година

Поддршка на софтвер за мониторирање на
печатење „Пејперкат

72253200-5

71356300-1
Услуги Набавки од

мала вредност Септември3 (три)години

Услуги за одржување и сервисирање на уредите
за ладење во системските сали 50000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Септември2 (две)години
Сервисирање и одржување на системот за
евиденција на работното време и контрола на
пристапот

50000000-5Услуги Набавки од
мала вредност Септември2 (две)години

Услуги од приватна агенција за вработување 79620000-6Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Септември3 (три)години

Услуги за организација на активности за тимско
работење за 2021 година

80511000-9

80510000-2
Услуги Посебни услуги Октомври 1 (една)година

Хотелски, угостителски и конференциски услуги
за организирање на Тринаесеттата меѓународна
конференција за плаќања и пазарна
инфраструктура

55120000-7

79952000-2
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Октомври 1 (една)година

Сервисирање на ИТ-опремата
50323000-5

50312620-7
Услуги Набавки од

мала вредност Октомври 1 (една)година

Селење на ИТ-опремата во новата зграда 98392000-7Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Октомври 3 (три)години

Закупнина на резервна оптичка линија 72410000-7Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Октомври 3 (три)години

Поддршка на САН инфраструктура
71356300-1

72253200-5
Услуги Набавки од

мала вредност Октомври 3 (три)години

Поддршка на огнен ѕид
71356300-1

72253200-5
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Октомври
2 (две) до 3
(три)
години
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Поддршка на системот за двофакторска
автентификација за СВИФТ

71356300-1

72253200-5
Услуги Набавки од

мала вредност Октомври 3 (три)години

Услуги за туристички водич 63514000-5Услуги Набавки од
мала вредност Октомври 2 (две)години

Услуги за поправка и одржување на алармните
системи 50000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Октомври 2 (две)години

Сервисирање и одржување на лифтовите 50000000-5Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Октомври 2 (две)години

Сервисирање на машините за обработка и
селекција на книжни пари БПС 1000 и БПС 200 50530000-9Услуги

Постапка со
преговарање
без објавување
на оглас

Октомври

Сервисирање на машината за обработка и
селекција на книжни пари КОБРА 50530000-9Услуги

Постапка со
преговарање
без објавување
на оглас

Октомври

Сервисирање на машината за уништување на
книжни пари БДС 50 50530000-9Услуги

Постапка со
преговарање
без објавување
на оглас

Октомври

Сервисирање на компресори БОГЕ 50530000-9Услуги

Постапка со
преговарање
без објавување
на оглас

Октомври

Сервисирање на моторен виљушкар 50530000-9Услуги

Постапка со
преговарање
без објавување
на оглас

Октомври

Услуги за поправка на опремата во трезор 50530000-9Услуги

Постапка со
преговарање
без објавување
на оглас

Октомври

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН
Вид на договор

за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Реконструкција на електричната инсталација 45310000-3Работи
Поедноставена
отворена
постапка

Јануари 1 (една)
година

Градежно-занаетчиски работи за припрема на
трафостаниците за новиот објект на НБРСМ 45317200-4Работи

Поедноставена
отворена
постапка

Февруари 1 (една)година

Трафостаници за новиот објект со електрични
елементи 45232221-7Работи

Поедноставена
отворена
постапка

Март 1 (една)
година

Подземен тунел за новиот објект 45221240-6Работи
Поедноставена
отворена
постапка

Мај 1 (една)
година

Топловод за новиот објект на НБРСМ 45251200-3Работи
Поедноставена
отворена
постапка

Мај 1 (една)
година
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Градежно-занаетчиски работи 45000000-7Работи Набавки од мала
вредност Октомври 2 (две)години
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