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Скопје 

 
 

 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 
за јавни набавки во 2022 година на  

Агенцијата за заштита на личните податоци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Скопје,  Јануари 2022 година 



ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2022 ГОДИНА  
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 
 

Бр. 
Предмет на договорот за јавна набавка / 

рамковна спогодба 
Шифра 

според ЗПЈН 

Вид на договор 
за јавна набавка 

 

 
Вид на постапка Проценета вредност 

Очекуван почеток 
на постапката 

(месец) 
Забелешки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 I. Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на стоки 

      

1 Набавка на пијалаци и засладувачи за 
период од една година  

15000000-8 Стоки Набавка од мала 
вредност 

150.000,00 Февруари  

2 Набавка на канцелариски материјали за 
период од една година  

30192000-1 
 

Стоки Набавка од мала 
вредност 

120.000,00 
 

Март  

3 Набавка на дизел гориво (ЕУРОДИЗЕЛ БС 
(Д-Е V)) за период од две години 

09134200-9 Стоки Набавка од мала 
вредност 

500.000,00 Јули  

 II Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на услуги 

 

1 Набавка на услуга за редовно превентивно 
и адаптивно одржување на софтвери за 
период од 1 (една) година 

72267000-4 Услуги Набавка од мала 
вредност 

250.000,00 Јануари  

2 Набавка на телекомуникациски услуги во 
мобилна телефонија за период од две 
години 

64212000-5 Услуги Поедноставена 
отворена 
постапка 

900.000,00 Февруари  

3 Набавка на услуги за осигурување за 
период од една година 

66510000-8 Услуги Набавка од мала 
вредност 

150.000,00 
 

Февруари  

4 Набавка на услуги за резервација и 
испорака на авионски билети и хотелско 
сместување за период од една година 

60400000-2 Услуги Поедноставена 
отворена 
постапка 

1.000.000,00 Март  

5 Набавка на услуга за организирање 
генерички обуки за вработените во 
Агенцијата за заштита на личните 
податоци 

80511000-9 Услуги Набавка од мала 
вредност 

305.000,00 Јуни  

6 Набавка на услуга за сервисирање на 
моторните возила на Агенцијата со 
вклучени резервни делови за период од 
една година 

50118400-9 Услуги Набавка од мала 
вредност 

350.000,00 Август  



7 Набавка на телекомуникациски услуги во 
фиксна телефонија, телевизија 
несиметричен и симетричен интернет за 
период од две години 

64200000-8
72400000-4 

Услуги Набавка од мала 
вредност 

600.000,00 Октомври  

 
 

 
 
 

ДИРЕКТОР, 
 

Imer Aliu, с.р. 
 
 
 
 
 


