
Досие на годишен план

За период 2023 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Влада на РС Македонија - Генерален секретаријат

I.1.2) Адреса: бул. Илинден бр.2

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Оливера Костиќ Кипровска , адреса на е-пошта: olivera.kiprovska@gs.gov.mk телефон/факс:
070303277/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - 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 Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Лиценца за преведување
(TRADOS) 48000000-8Стоки Поедноставена

отворена постапка
1.000.000,00
ден. Јануари

Информатичка опрема
(персонални сметачи) 30200000-1Стоки Поедноставена

отворена постапка
3.000.000,00
ден. Февруари

Огнен ѕид (Firewall) 48218000-9Стоки Набавки од мала
вредност 350.000,00 ден. Март

Информатичка опрема и
софтвер за систем сала 30200000-1Стоки Поедноставена

отворена постапка
1.000.000,00
ден. Март

Опрема и кабини за
симултан превод и
инсталација

32232000-8Стоки Поедноставена
отворена постапка

2.500.000,00
ден. Март

Софтверски лиценци 48218000-9Стоки Отворена постапка 1.500.000.000,00ден. Мај
три
годишна
набавка

Опрема за медиа центар и
техничка поддршка 32000000-3Стоки Отворена постапка 15.000.000,00ден. Мај

Систем за архивирање и
заштита на податоци 30230000-0Стоки Поедноставена

отворена постапка
2.500.000,00
ден. Јуни

три
годишна
набавка

Google Workspace лиценци 48000000-8Стоки Набавки од мала
вредност 500.000,00 ден. Август

Новогодишни пакетчиња 15800000-6Стоки Набавки од мала
вредност 750.000,00 ден. Октомври



Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН Вид на договор

за јавна набавка Вид на постапка Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Печатени дневни и
периодични весници и
списанија

22200000-2Стоки Набавки од мала
вредност 350.000,00 ден. Ноември

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 Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Услуги за привремени вработувања 75131100-4Услуги Отворена постапка 8.000.000,00ден. Јануари

Услуги од авторска агенција 79000000-4Услуги Отворена постапка 20.000.000,00ден. Јануари

Објавување на огласи во дневни
печатени медиуми 79000000-4Услуги Поедноставена

отворена постапка
3.000.000,00
ден. Јануари

Одржување на печатари 50000000-5Услуги Набавки од мала
вредност

500.000,00
ден. Февруари

Превентивно и адаптивно одржување
на мултиплатформски систем за
колаборација е-влада

72000000-5Услуги
Постапка со
преговарање без
објавување на оглас

50.000.000,00
ден. Февруари тригодишнанабавка

Развој и изведување на обука за
административни службеници

80500000-9

80521000-2
Услуги Отворена постапка 20.000.000,00ден. Февруари

Организација на државни празници и
останати настани од јавен интерес 92000000-1Услуги Отворена постапка 40.000.000,00ден. Февруари

Истражување на јавно мислење 73000000-2Услуги Отворена постапка 9.000.000,00ден. Февруари

Изработка на студија и проект за
изградба на фотонапонска централа 71541000-2Услуги Отворена постапка 5.000.000,00ден. Февруари

Изработка на елаборат за опремување
на стара сала, со преведувачки кабини
за симултан превод

71240000-2Услуги Набавки од мала
вредност

100.000,00
ден. Февруари

Стручен надзор на изведување работи
на TEMPEST сигурна соба 71520000-9Услуги Поедноставена

отворена постапка
1.000.000,00
ден. Март

средствата
се донација
од АЕК

Спроведување на кампања од јавен
интерес 79000000-4Услуги Отворена постапка 19.000.000,00ден. Март

Интернет услуги 72400000-4Услуги Набавки од мала
вредност

500.000,00
ден. Јуни

Интегрирана податочна платформа 72300000-8Услуги Отворена постапка 15.000.000,00ден. Јуни
две
годишна
набавка

Патничко осигурување 66510000-8Услуги Набавки од мала
вредност

100.000,00
ден. Септември

две
годишна
набавка

Хотелски услуги 55000000-0Услуги Отворена постапка 10.000.000,00ден. 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

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Реноворање на кабини за
толкување во Медија центар и
Свечена сала

45000000-7Работи
Набавки од
мала
вредност

350.000,00
ден. Март



Предмет на договорот за јавна
набавка ЗПЈН

Вид на договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Изградба на фотонапонска
централа 45000000-7Работи Отворена

постапка
95.000.000,00
ден. Април

Изградба на TEMPEST сигурна
соба 45000000-7Работи Отворена

постапка
16.000.000,00
ден. Мај

Средствата
се донација
од АЕК
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