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АдминистРАциЈА

.2018 година
Скопје

Врз основа член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната
управа ("Службен весник на РМ" бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 26 став (3) од
Законот за јавни набавки („Службен весник на Република македонија" бр.136/2007,130/2008,

97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014,
78/2015, 192/2015, 27/2016, 120/2016 и 165/2017), министерот за информатичко општество и
администрација донесе:

ОДЛУКА
за измена и дополна на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година
заведен под арх. бр.14/4-525/9 од 04.05.2018 год.
Член 1
CE ВРШИ ИЗмЕНА во глава I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, во
колона 4 'Очекуван почеток на постапката (месец)" за следната точка:

1)
- текстот за Јавната набавка за која се однесува измената
Набавка на информатичка
опрема и лиценци за
националниот портал за "е-

6

услуги°

Отворена

48810000-9

мај

ден13.078.536,00

постапка

ден13.078.536,00

постапка

- текстот за Јавната набавка no извршената измена
Набавка на информатичка
опрема и лиценци за
националниот портал за "е-

8

услуги"

Отворена

48810000-9

јули

Член 2
CE ДОПОЛНУВА глава I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, Co една
нова точка и тоа:
- точка 7
Барање за

прибирање

7

Набавка на Систем за редослед
на клиенти, принтери и
надградба на лиценци

јуни

ден

1.200.000,00

на понуди со
објавување
на оглас

Ho извршеното дополнување, a поради усогласување со очекуваниот почеток на постапката за

јавна набавка од причина што точките се редоследно и таксативно нумерирани според
месеците во кои постапките се оцекува да отпоцнат, тоцките:
- 6, 7, 8, 9 и 10
станува точки:
- 8, 6, 9,10 и 11 редоследно.
Член 3
CE ВРШИ ИЗМЕНА во глава II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, во
колона 4"Очекуван почеток на постапката (месец)" за следните точки:
1)
- Текстот за Јавната набавка за која се однесува измената
Модернизација на системот за
12

електронско управување со
документи (DMS)

72212311-2

јрни

ден 45.000.000,00

Отворена
постапка

3 годишна
набавка

ден 45.000.000,00

Отворена
постапка

3 годишна
набавка

- Текстот за Јавната набавка no извршената измена

12

Модернизација на системот за
електронско управување со
документи (DMS)

72212311-2

јули

2)
- Текстот за Јавната набавка за која се однесува измената
Модернизација на
Информациониот систем за
управување со човечки ресурси

14

"HRMIS"

72212450-8

јуни

Отворена

3 годишна

Ден50.000.000,00

постапка

набавка

Отворена

3 годишна

Ден50.000.000,00

постапка

набавка

- Текстот за Јавната набавка no извршената измена
Модернизација на
Информациониот систем за
управување со човечки ресурси

13

"HRMIS"

72212450-8

јули

3)
- Текстот за Тавната набавка за коiа се однесува измената

17

Одржување на системот
"Регистар на население"

Отворена
август

ден

1.900.000,00

постапка

ден

1.900.000,00

Отворена
постапка

- Текстот за Тавната набавка no извпшената измена

14

4)

Одржување на системот
'Регистар на население"

јули

- Текстот за Јавната набавка за која се однесува измената

конкурентен
13

Развој на нови е-услуги

72212000-4

jvHu

ден 10.000.000,00

дијалог

ден 10.000.000,00

дијалог

- Текстот за Јавната набавка no извршената измена

конкурентен
15

Развој на нови е-услуги

72212000-4

август

5)
- Текстот за Јавната набавка за која се однесува измената
Барање за

прибирање
11

Набавка на услуги за
осигурување на недвижности,
опрема и лица

јуни

ден

на понуди со
објавување
ua ornaC

900.000,00

- Текстот за Јавната набавка no извршената измена
Барање за

прибирање
Набавка на услуги за
осигурување на недвижности,
21

опрема и лица

на понуди со
септември

ден

објавување
на оглас

900.000,00

Ho извршените измени, a поради усогласување со очекуваниот почеток на постапката за јавна
набавка од причина што точките се редоследно и таксативно нумерирани според месеците во
кои постапките се очекува да отпочнат, тоцките:
- 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, и 21
станува точки:
- 21, 15, 13, 11, 14, 17, 18, 19, и 20 редоследно.

Член 6
Останатите точки од Годишниот план за јавни набавки за 2018 година заведен под арх. бр. арх.
бр.14/4-525/9 од 04.05.2018 год. остануваат непроменети.
Член 7
Изменетиот годишен план за јавни набавки за 2018 година е во прилог на оваа одлука.
Член 8
Оваа одлука влегува во cuna со денот на нејзиното донесување.
Доставено до:

- Архива
- Одделениезајавни набавки
- Кабинет
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