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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3118. 
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15, 192/15 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр. 124/19 и 39/22), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 ок-
томври 2022 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО 
КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА(*) 

 
Член 1 

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската комисија(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 222/20, 281/20, 4/21, 
53/21, 135/21, 197/21, 292/21, 78/22 и 188/22), во членот 1 во ставот (2) по бројот „473“ сврзникот „и“ се замену-
ва со запирка, а по Прилогот 474, се додаваат пет нови Прилози 475, 476, 477, 478 и 479 кои се составен дел на 
оваа уредба. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“. 

 
Бр. 41-8544/1 Прв заменик на претседателот 

4 октомври 2022 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Artan Grubi, с.р. 
 
____________________________________ 
Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната 
номенклатура, CELEX бр. 32022R0556, CELEX бр. 32022R0557, CELEX бр. 32022R0788, CELEX бр. 32022R0933 и CELEX бр. 
32022R1103. 
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3119. 

Врз основа на член 14 став (1) од Законот за енерге-
тика (*) („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија’’ бр.96/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 4 октомври 2022 
година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА 
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ВО 
СЛУЧАИ НА ВРЕМЕНСКИ И ПРИРОДНИ НЕПО-
ГОДИ, ХАВАРИИ И НАРУШУВАЊА НА ПАЗАРИ 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, НАЧИНОТ НА 
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 
КРИЗНА СОСТОЈБА, МЕРКИТЕ ШТО СЕ ПРЕЗЕ-
МААТ ВО СЛУЧАЈ НА КРИЗНА СОСТОЈБА, КАКО 
И ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА 
ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ  

ДЕЈНОСТИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за критериумите и условите за прогла-

сување  на кризна состојба во случаи на временски и 
природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазари 
на електрична енергија, начинот на снабдување со 
електрична енергија во кризна состојба, мерките што 
се преземаат во случај на кризна состојба, како и пра-
вата и обврските на носителите на лиценци за вршење 
на електроенергетски дејности („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 246/21, 300/21 и 
74/22 ) во членот 7 во ставот (1) по точка 2 додаваат 
две нови точки 3) и 4) кои гласат: 

„3) спречување на злоупотреби и манипулации при 
обезбедување на универзална услуга на пазарот на 
електрична енергија, 

4) обезбедување на непречено и сигурно снабдува-
ње со електрична енергија од страна на универзалниот 
снабдувач на потрошувачите кои вршат дејност од ја-
вен интерес, како и други потрошувачи кои не се снаб-
дуваат од универзалниот снабдувач, заради заштита на 
животниот стандард“. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“. 

 
Бр. 41-8882/1  Претседател на Владата

4 октомври 2022 година на Република Северна Македонија,
Скопје д-р Димитар Ковачевски, с.р.

__________ 

3120. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заштита 

на природата (,,Cлужбен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 
13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и ,,Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/21), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата,  
одржана на 4 октомври 2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец-без мотор, бр.08-296/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3121. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата,  одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец-без мотор, бр.08-297/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/2 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3122. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата,  одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец - без мотор, бр.08-298/1 од 
3.5.2022  година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/3 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3123. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец-без мотор, бр.08-299/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/4 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3124. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец-без мотор, бр.08-300/1 од 
3.5.2022   година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/5 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3125. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец-без мотор, бр.08-301/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/6 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3126. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец-без мотор, бр.08-302/1 од 
3.5.2022  година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/7 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3127. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец-без мотор, бр.08-303/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/8 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3128. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица - Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица - Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство - чамец - без мотор, бр.08-304/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/9 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3129. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица - Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица - Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство - чамец - без мотор, бр.08-308/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/10 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3130. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица - Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица - Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство - чамец - без мотор, бр.08-309/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
Бр. 41-4810/11 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3131. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица - Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица - Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство - чамец - без мотор, бр.08-311/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/12 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3132. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица - Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица - Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство - чамец - без мотор, бр.08-312/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
Бр. 41-4810/13 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3133. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец - без мотор, бр.08-313/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/14 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3134. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец-без мотор, бр.08-314/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/15 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3135. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец без мотор, бр.08-315/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/16 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3136. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец без мотор, бр.08-316/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/17 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3137. 
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заш-

тита на природата (,,Cлужбен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 
и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.151/21), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 

ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ  ВО 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект 
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален 
парк Галичица-Прошетка на посетители во Национал-
ниот парк Галичица-Извориште кај Св.Наум, со пре-
возно средство-чамец без мотор, бр.08-320/1 од 
3.5.2022 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-4810/18 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3138. 
Врз основа на член 4-а став (11) и член 12 став (2) 

точка 29 од Законот за технолошки индустриски раз-
војни зони („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 
41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 
30/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата, одржана на 4 октомври 2022 го-
дина, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  НА АНЕКС-ДОГО-
ВОР БР.1 КОН ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА ДРЖАВНА ПОМОШ СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗАС-
ТАПУВАНА И ПРЕТСТАВУВАНА ОД  ДИРЕКЦИЈА-
ТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ 
ЗОНИ, ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГО-
ВИЈА И УСЛУГИ ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДОО-
ЕЛ ИЛИНДЕН И ИММОРОЦ НВ (IMMOROC NV),  

СО БР.13-255/1 ОД 1.2.2016 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Анекс-дого-

вор бр.1 кон Договорот за доделување на државна по-
мош склучен помеѓу Владата на Република Македо-
нија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за 
производство, трговија и услуги Ван Хоол Македонија 
ДООЕЛ Илинден и Иммороц НВ (Immoroc NV), со 
бр.13-255/1 од 1.2.2016 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-5029/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3139. 
Врз основа на член 4-а став (11) и член 12 став (2) 

точка 29) од Законот за технолошки индустриски раз-
војни зони („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 
41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 
30/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата, одржана на 4 октомври 2022 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  НА АНЕКС-ДОГО-
ВОР БР.1 КОН ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА ДРЖАВНА ПОМОШ СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗАС-
ТАПУВАНА И  ПРЕТСТАВУВАНА ОД СТРАНА 
НА МИНИСТЕРОТ БЕЗ РЕСОР, ЗАДОЛЖЕН ЗА 
ПРИВЛЕКУВАЊЕ СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ, 
Г.ВЕЛЕ САМАК И ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЛЕАР ЦОРПОРА-
ТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ГОСТИВАР, СО  

БР. ДОВ 96 ОД 16.7.2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Анекс-договорот 

бр.1 кон Договорот за доделување на државна помош 
склучен помеѓу Владата на Република Македонија, заста-
пувана и претставувана од страна на министерот без ре-
сор, задолжен за привлекување странски инвестиции, г-
дин Веле Самак и Друштвото за производство, трговија и 
услуги Леар Цорпоратион Македонија ДООЕЛ Гостивар, 
со бр. дов 96 од 16.7.2015 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-5451/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3140. 
Врз основа на член 39 став (9)  од Законот за мине-

рални суровини  (*)  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 
129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19 и 
,,Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.99/22), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 4 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВОТО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
УВОЗ-ИЗВОЗ ЕУРО МАРМО-ГРАНИТИ ДОО 
ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ ,,С.МАНАСТИР“,  

ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

увоз-извоз Еуро Мармо-Гранити ДОО Прилеп му се 
продолжува концесијата за експлоатација на минерал-
на суровина – оникс и травертин на локалитетот ,,с.Ма-
настир“, Општина Прилеп, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефинирана со Договор за 
концесија за експлоатација на минерална суровина – 
оникс и травертин на локалитетот ,,с.Манастир“, Оп-
штина Прилеп бр.24-5723/1 од 13.11.2014 година (во 
понатамошниот текст: Договор за концесија) и тоа: 

                                                               
Точка Координата 

Y
Координата

X
Т-1 7561250 4555000
Т-2 7561250 4555750
Т-3 7562000 4555750
Т-4 7562000 4557000
Т-5 7563125 4557000
Т-6 7563250 4556000
Т-7 7564625 4556000
Т-8 7564000 4555000
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=4.062472 km2. 

3. Времетраењето за продолжувањето на концесија-
та од точка 1 на оваа одлука е за 20 (дваесет) години. 

 
4. Висината на надоместокот за продолжувањето на 

концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 
анекс на Договорот за концесија во согласност со Тари-
фникот за утврдување на висината на надоместоците за 
издавање на дозволи и концесии за вршење на детални 
геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 
минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за продолжувањето на концесијата од точка 1 на оваа 
одлука ќе се определат со анекс на  Договорот за 
концесија. 
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6. Како почеток на важење на продолжувањето на 
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 
на потпишување на анекс на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, анексот на Договорот за концесија ќе го потпи-
ше министерот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика  Северна Македонија“.             

 
Бр. 41-6395/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3141. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за  јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.275/19 и 89/22), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 ок-
томври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ  ЗА УПРАВУВАЊЕ  И ЗАШТИТА НА ПОВЕ-
ЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН”-СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2021 година на Јавното претпријатие за упра-
вување и заштита на повеќенаменското  подрачје „Ја-
сен”- Скопје бр. 01-212/1 од 21.3.2022 година, усвоена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-
ницата, одржана на  22.3.2022 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-7180/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3142. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за  јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.275/19 и 89/22), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 ок-
томври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО СО ФИНАНСИСКИ 
ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31 
ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕ-
ЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН” - СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето со финансиски извештаи за го-
дината што завршува на 31 декември 2021 година на 
Јавното претпријатие за управување и заштита на пове-

ќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје бр.01-213/1 од 
21.3.2022 година, усвоен од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 22.3.2022 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-7180/2 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3143. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за  јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.275/19 и 89/22), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 ок-
томври 2022 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО 
РАБОТЕЊЕТО ИСКАЖАНИ ВО ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕ-
ЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН” - СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

употреба на средствата остварени со  работењето иска-
жани во Годишната сметка за 2021 година на Јавното 
претпријатие за управување и заштита на повеќенамен-
ското подрачје „Јасен” - Скопје бр. 02-531/3 од 
29.9.2022 година, усвоена од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата одржана на 29.9.2022 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-7180/3 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3144. 
Врз основа на член 58 став (1) од Законот за енерге-

тика (*) („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.96/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 4 октомври 2022  
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТ-
СКИ ОБЈЕКТ ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ПРОМЕТ  

И УСЛУГИ МЕЈ ЕНЕРЏИ ДОО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на Друштвото за трговија, промет и 

услуги Меј Енерџи ДОО Скопје, со седиште на ул. Да-
ме Груев бр.16-1, кат 4/локал 10 Скопје-Центар, Цен-
тар со матичен бр. 7478666 и даночен бр. 
4082021527760 му се дава овластување за изградба на 
фотонапонска електроцентрала. 
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Член 2 
Енергетскиот објект – фотонапонска електроцен-

трала (во понатамошниот текст: енергетски објект) ќе 
биде наменет за производство на електрична енергија. 
Планирана вкупна инсталирана моќност е 54,91 МW и 
очекувано годишно производство од 81.475.000 кило-
ватчасови. 

 
Енергетскиот објект ќе се гради на територијата на 

Општина Новаци и тоа КО Рибарци и КО Биљаник, 
согласно податоците од Урбанистички проект вон оп-
фат на Урбанистички план од државно значење за из-
градба на фотоволтаична електрана, со тех. број 
0109/21 од мај 2022 година и Потврда за заверка со 
бр.21/2654/1 од 14.6.2022 година, издадена од Минис-
терството за транспорт и врски.  

 
Член 3 

По престанување со работа, сончевите панели и ин-
верторите на енергетскиот објект треба да се ревитали-
зираат за да се продолжи оперативниот животен век на 
енергетскиот објект.  

При отстранување на старата опрема заштитата на 
животната средина ќе биде од прв приоритет. 

 
Член 4 

При употребата на енергетскиот објект истиот тре-
ба да ја употребува јавната инфраструктура на следни-
от начин: 

Местото на приклучок на енергетскиот објект е ут-
врдено со Решение за согласност за приклучување на 
преносна мрежа Бр.11-4740 од 5.9.2022 година, издаде-
но од АД МЕПСО.  

 
Член 5 

Енергетскиот објект при работењето треба да ги ис-
полнува условите за заштита на животната средина, 
согласно Решение бр. УП1-11/4-799/2022 од 25.5.2022 
година со кое се дава согласност на барањето за спро-
ведување на проектот – Фотоволтаична електрана, на 
територијата на Општина Новаци за потребите на ин-
веститорот Друштвото за трговија, промет и услуги 
Меј Енерџи ДОО Скопје, издадено од Министерство за 
животна средина и просторно планирање. 

 
Член 6 

Енергетскиот објект при употребата треба да има 
висок степен на флексибилност во поглед на различни 
работни режими, како и координација со АД МЕПСО 
како оператор на електропреносниот систем. 

 
Член 7 

Овластувањето за изградба на енергетскиот објект е 
со важност од три години од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука.  

 
Член 8 

Оваа одлука престанува да важи доколку носителот 
на овластувањето: 

- не обезбеди одобрение за градење на објектот во 
рокот определен во членот 7 од оваа одлука и 

- го пренесе овластувањето на друго лице без сог-
ласност на Владата на Република Северна Македонија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-8864/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.

3145. 
Врз основа на член 15 став (2), а во врска со став (4) 

алинеја 3 од Законот за градежно земјиште (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“  бр.275/19) 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 4 октомври 2022 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се отуѓува градежно земјиште соп-
ственост на Република Северна Македонија на Друш-
твото за трговија и услуги СОЛАР ТРИ ДОО Скопје, по 
пат на непосредна спогодба, за оформување на градежна 
парцела, кое има повеќе од 30% од градежната парцела, 
за градежното земјиште во сопственост на Република 
Северна Македонија, со вкупна површина од 10576 м2, 
кое претставува КП бр.897, КО Мршевци со површина 
од 5129 м2, запишана во Имотен лист бр.572 и КП 
бр.894,  КО Мршевци со површина 5447 м2, запишана 
во Имотен лист бр.569, согласно Извод од Урбанистич-
ки проект вон опфат на Урбанистички план, за објекти 
со намена Е1.13-фотоволтаични електрани на КП бр.888, 
КП бр.894, КП бр.896 и КП бр.897, КО Мршевци, Оп-
штина Илинден бр.10-1495/2 од 7.6.2022 година, одоб-
рен со решение за одобрување бр.10-135/5 од 14.5.2022 
година, издадено од Општина Илинден, за изградба на 
објект со намена Е1.13-фотоволтаични електрани. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе Општина Илинден сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за Општина Илинден („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 140/11). 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна  Македонија“.    

 
Бр. 41-8869/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3146. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 ок-
томври 2022 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИ-
НАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИ-
ТЕ СО НЕДИСКРИМИНАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА-
ТА НА ЗАКОНИТЕ, ПОДЗАКОНСКИТЕ АКТИ И 
СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ ВО ОВАА ОБЛАСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Национално координа-
тивно тело за следење на состојбите со недискримина-
ција и реализацијата на законите, подзаконските акти и 
стратешки документи во оваа област (во натамошниот 
текст: Национално координативно тело). 
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Член  2 
Националното координативно тело ги има следните 

задачи: 
- да го промовира концептот за еднаквост и недис-

криминација во генералните политики на сите јавни 
институции преку предлагање на мерки на годишно 
ниво; 

- да ја следи интеграцијата на концептот во сектор-
ските политики во соработка со социјалните партнери 
и институциите од поединечните области; 

- да го следи прогресот на хармонизација на нацио-
налното законодавство со законодавството на Европ-
ската Унија и европските стандарди од областа на ед-
наквост и недискриминација; 

- да учествува во подготовката и да дава насоки во 
процесот на подготовка на Стратегијата за еднаквост и 
недискриминација; 

- да ги следи периодичните извештаи од државните 
институции; 

- да ја следи реализацијата на законските, подзакон-
ските и други стратешки документи од областа на ед-
наквост и недискриминација; 

- да ги следи препораките на Меѓународната заед-
ница во областа на еднаквост и недискриминација и да 
утврдува приоритети на годишно ниво во оваа област; 

- да ги одобрува годишните оперативни планови на 
Министерството за труд и социјална политика. 

 
Член 3 

Националното координативно тело е составено од  
координатор, заменик - координатор, 32 членови и  15 
заменици – членови, претставници  на државни инсти-
туции,  здруженија, синдикати,  независни експерти,  и 
тоа:   

- Министерство за труд и социјална политика (ко-
ординатор, заменик - координатор и три члена); 

- Министерството за финансии (еден  член); 
- Министерството за внатрешни работи (еден член); 
- Министерството  за правда (еден  член,  еден заме-

ник - член ); 
- Министерството за здравство (еден член);  
- Министерството  за  образование и наука (еден  

член,  еден заменик - член);  
- Министерство за транспорт и врски (еден  член,  

еден заменик - член); 
- Министерството за информатичко  општество и 

администрација (еден  член,  еден заменик - член);  
- Министерстсво за политички систем и односи ме-

ѓу заедниците (еден член); 
- Секретаријат за европски прашања (еден  член,  

еден заменик - член); 
- Генерален секретаријат на Владата на Репбулика 

Северна Македонија                    (еден член); 
- Народен правобранител на Република Северна 

Македонија (еден член); 
- Комисија за спречување и заштита од дискрими-

нација (еден  член,  еден заменик - член); 
- Агенција за остварување на правата на заедниците 

(еден член); 
- Организација на работодавачи на Македонија 

(еден член); 
- Агенција за млади и спорт (еден член); 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија (еден  член,  еден -  заменик - член); 
- Инспекциски совет (еден  член,  еден заменик - 

член); 
- Сојузот на синдикати на Македонија (еден член); 

- Конфедерација на слободни синдикати на Македо-
нија (еден член); 

- Здружение на граѓани Институт за човекови права 
Скопје (еден  член,  еден - заменик член); 

- Македонско здружание на млади правници – 
МЗМП (еден  член,  еден заменик - член); 

- ПОЛИО ПЛУС – движење против хендикеп (еден  
член,  еден заменик - член);  

-  Коалиција „Сексуални и здравствени права на 
маргинализирани заедници“ – СЗПМЗ  (еден  член,  
еден заменик - член); 

- Заедница на единиците на локална самоуправа на 
Република Северна Македонија (еден  член,  еден заме-
ник - член); 

- Здружение Хелсиншки Комитет за човекови права 
(еден  член,  еден заменик -  член); 

- Асоцијација за здравствена едукација и истражу-
вање ХЕРА (еден  член,  еден заменик - член); 

- Независен експерт истакнат во областа на човеко-
ви права како постојан член (еден член); 

- Здружение за сексуални и родови малцинства 
СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ (еден член) и 

- Асоцијација за демократски развој на ромите 
СОНЦЕ (еден член). 

Во работата на Националното координативно тело 
може да учествуваат и надворешни експерти и прет-
ставници од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, од Канцела-
ријата на Високиот комесар за човекови права во Скоп-
је и од Канцеларијата на Делегацијата на Европската 
Унија во Скопје и други независни експерти. 
 

Член 4 
Работата на Националното координативно тело ја 

координира Министерството за труд и социјална поли-
тика.     

 
Член 5 

Административно-техничките работи на Национал-
ното координативно тело ќе ги врши Министерството 
за труд и социјална политика. 

     
Член 6 

Националното координативно тело за својата рабо-
та донесува Деловник.  

 
Член 7 

Националното координативно тело изготвува го-
дишни извештаи кои ги доставува до Владата на Ре-
публика Северна Македонија.    

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за формирање на Нацио-
нално координативно тело за следење на состојбите со 
недискриминација и реализацијата на законите, подза-
конските акти и стратешки документи во оваа област  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
60/18). 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила  наредниот ден  од де-
нот на објавувањето  во „Службен весник на  Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-8890/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
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3147. 
Врз основа на член 34 од Законот за стручно обра-

зование и обука („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 
24/2013, 137/2013, 41/2014, 145/2015 и „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 275/2019) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 
140/2018 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Север-
на Македонија на седницата одржана на 4 октомври 
2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  

ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Центарот за стручно образование и обука, поради ис-
тек на мандатот, се разрешуваат: 

−  Елена Неделковска Михајловиќ,    
−  Душица Перишиќ,  
−  Благој Христов,  
−  Албион Сулејмани и 
−  Зоран Јовчевски. 
2. За членови на на Управниот одбор на Центарот 

за стручно образование и обука се именуваат:  
− Лидија Михајловска, Министерство за образова-

ние и наука,  
− Ирена Николов, Заедницата на единиците на ло-

калната самоуправа,  
− Анета Атанасовска, Занаетчиска комора на Ре-

публика Северна Македонија,  
− Албион Сулејмани, Центар за стручно образова-

ние и обука и 
− Елизабета Јовановска Радановиќ, Центар за 

стручно образование и обука.  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 14-6195/5 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3148. 
Врз основа на член 5 од Законот за државниот ис-

питен центар („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016, 142/2016 
и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на 
Република Северна Македонија на седницата одржана 
на 4 октомври 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН И 
ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР 
 
1. Од должноста член на Управниот одбор на 

Државниот испитен центар, се разрешува Муса Зука, 
поради стекнување услови за старосна пензија. 

2. За член на Управниот одбор на Државниот испи-
тен центар се именува Муса Шасивари, претставник од 
Бирото за развој на образованието. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 14-8551/2 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3149. 
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 ок-
томври 2022 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР, ЗАМЕНИК - 
КООРДИНАТОР, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕ-
НОВИ НА  НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО 
ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ СО НЕДИС-
КРИМИНАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ЗАКО-
НИТЕ, ПОДЗАКОНСКИТЕ АКТИ И СТРАТЕШКИ  

ДОКУМЕНТИ ВО ОВАА ОБЛАСТ 
 
1. За координатор, заменик - координатор, членови 

и заменици - членови на Националното координативно 
тело за следење на состојбите со недискриминација и 
реализацијата на законите, подзаконските акти и стра-
тешки документи во оваа област, се именуваат:  

- Министерството за труд и социјална политика  
Јованка Тренчевска – координатор; 
Светлана Цветковска – заменик - координатор; 
Кадрије Мустафа – член; 
Елена Грозданова – член; 
Мабера Камбери – член; 
- Министерството за финансии 
Кимет Куртиши – член; 
- Министерството за внатрешни работи 
Виолета Влаховиќ – член; 
- Министерството  за правда 
Елена Саздова – член; 
Ирина Димитровска Микеска – заменик – член; 
- Министерство за транспорт и врски  
Сузана Камчевска – член;  
Благица Околиќ – заменик – член;  
- Министерството за здравство 
Нермина Факовиќ – член; 
- Министерството  за  образование и наука 
Сафет Незири – член; 
Анета Трпевска – заменик - член; 
- Министерството за информатичко  општество и 

администрација  
Сандра Анастасовска – член; 
Љупка Ивановски – заменик - член; 
-     Министерство за политички систем и односи 

меѓу заедниците 
Атула Касуми – член; 
- Секретаријат за европски прашања 
Зулејха Тахири Незири – член; 
Елмас Хасановиќ – заменик - член; 
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-  Генерален секретаријат на Владата на Република 
Северна Македонија  

Сеида Џигал – член;  
- Народен правобранител на Република Северна 

Македонија 
Маријан Поњавиќ – член; 
- Комисија за спречување и заштита од дискрими-

нација  
Игор Јадровски – член; 
Исмаил Камбери – заменик – член; 
-  Агенција за остварување на правата на заедни-

ците 
Ирена Оровчанец – член; 
-  Организација на работодавачи на Македонија  
Светлана Ристовска Антиќ – член; 
-  Агенција за млади и спорт  
Татјана Блажевска – член; 
-  Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија 
Селвиша Рамадани – член; 
Марија Гавриловска – заменик – член; 
-  Инспекциски совет  
д-р Благоја Гешовски – член; 
Маја Срезоска – заменик – член;  
-  Сојузот на синдикати на Македонија 
Лиле Петрова – член; 
-   Конфедерацијата на слободни синдикати на Ма-

кедонија 
Санела Доневска – член;  
-  Здружение на граѓани Институт за човекови пра-

ва Скопје 
Вера Коцо – член; 
Кристина Дода – заменик – член; 
-  Македонско здружение на млади правници - 

МЗМП 
Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ – член; 
Александра Цветковска – заменик – член; 
-  ПОЛИО ПЛУС – движење против хендикеп  
Елена Кочовска – член; 
Јулијана Кимоска – заменик – член; 
-  Коалиција „Сексуални и здравствени права на 

маргинализирани заедници“ - СЗПМЗ 
Наташа Бошкова – член;  
Ирена Цветковиќ – заменик – член; 
-  Заедница на единиците на локална самоуправа на 

Република Северна Македонија 
Ирена Николов – член; 
Благородна Шопова – заменик – член;  
-  Здружение Хелсиншки комитет за човекови права 
Уранија Пирковска – член; 
Јована Јовановска Кануркова – заменик – член;  
-  Асоцијација за здравствена едукација и истражу-

вање ХЕРА 
Драгана Каровска Чемерска – член; 
Ева Спасовска – заменик – член; 
-  Независен експерт истакнат во областа на човеко-

ви права како постојан член 
Маријана Најчевска – член; 
- Здружение за сексуални и родови малцинства 

СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ 
Давид Тасевски – член и 
- Асоцијација за демократски развој на ромите 

СОНЦЕ 
Мерита Мустафи – член. 
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение, 

престанува да важи Решението за именување на члено-
ви на Националното координативно тело за следење на 
состојбите со недискриминација и реализацијата на за-
коните, подзаконските акти и стратешки документи во 
оваа област („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 60/18). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето  во  „Службен  весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-8890/2 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3150. 
Врз основа на член 9 и член 10 став 1 од Законот за 

катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 
116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 
64/2018 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“бр.124/2019) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 142/2016, 
140/2018 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Север-
на Македонија на седницата одржана на 4 октомври 
2022 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
1. Од должноста член на Управниот одбор на 

Агенцијата за катастар на недвижности, се разрешува 
Фатима Салифоска. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, се именува Мисрете Едипи. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 14-8995/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3151. 
Врз основа на член 9 од Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 
148/2014, 145/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 122/2021) и член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на 
Република Северна Македонија на седницата одржана 
на  4 октомври 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН И 
В.Д. ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА 

РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од должноста член и вршител на должноста член 

на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на 
Република Северна Македонија, поради истек на ман-
датот, се разрешуваат: 

- Јасна –Дуковска – Јегени од член и  
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- Илија Андовски од в.д. член. 
2. За членови на Советот за унапредување и надзор на ре-

визијата на Република Северна Македонија се именуваат:  
- Илија Андоновски, претставник од Народната 

банка на Република Северна Македонија, вработен во 
Секторот за супервизија,  

- Коста Спасески, претставник од Агенцијата за су-
первизија на осигурувањето. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

  
Бр. 14-8992/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3152. 
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 
47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 
146/2015, 39/2016, 63/2016, 113/2018 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“бр.151/2021) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 
196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Републи-
ка Северна Македонија на седницата одржана на 4 ок-
томври 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ШАР ПЛА-
НИНА, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавната установа 

Национален Парк Шар Планина, Република Северна 
Македонија, се именува Јусуф Билали, претставник од 
општините на чие подрачје се наоѓа националниот 
парк, претставник од општина Теарце. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 14-8993/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3153. 
Врз основа на член 38 од Законот за образование на 

возрасните („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 
144/2014, 146/2015, 30/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 
140/2018 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Север-
на Македонија на седницата одржана на   4 октомври 
2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА  

ВОЗРАСНИТЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа Центар за образование на возрасните 
се разрешуваат: 

- Назухтере Сулемани и  
- Нуман Салаи. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа 

Центар за образование на возрасните, претставници од 
Министерството за образование и наука, се именуваат:  

- Лаура Цана и  
- Билјана Казанџиска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 14-8991/1 Прв заменик на претседателот

4 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.

3154. 
Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот 

за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 
180/19, 275/19, 77/21 ,122/21, 178/21 и 150/22), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 4 октомври 2022 година, донесе 

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБО-
ЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2022 ГОДИНА 
 
 1. Во Програмата за рана детекција  на малигни забо-

лувања  во Република Северна Македонија за 2022 година 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“  
бр. 33/22),  во делот I. „Скрининг за превенција и рано от-
кривање на карцином на грлото на матката“  во точката 4. 
„Спроведување на процесот на следење, оценување и из-
вестување“ пасусот  „Центрите за јавно здравје вршат“ се 
брише и се додаваат нови пасуси, кои гласат:    

„Управата за електронско здравство врши: 
- Одредување група на жени кои според години на 

возраст ќе бидат дел од скрининг програмата. Овозмо-
жено во системот на Мој термин кај секој матичен ле-
кар да ја нуди листата на пациенти со соодветната воз-
раст предвидена за таа година за да може да ги контак-
тира жените и доколку исполнувааат услови да ги зака-
же за ПАП – тест скрининг, 

- Одржување на веб страната 
www.skrining.zdravstvo.gov.mk (Пријавување на самите 
жени за Пап-тест), 

- Електронско внесување на Пап-анализа од страна на 
матичниот лекар и Пап-резултат од страна на цитолошките 
лаборатории ( кои досега се воделе на хартиен образец), 

- Техничка поддршка во однос на системот на Мој 
термин и за матичните лекари и за лабораториите до-
колку имаат потреба од истата, 

- Одржување на обуки за имплементација на новиот 
модул за Скрининг на рак на матка, 

- Одржување на обуки за презентација на нови фун-
кционалности поврзано со фактурирањето, 

-  Крерирање нови корисници и ажурирање на пода-
тоци на постоечките, 

-  Изготвување на извештаи за број на реализирани 
Пап-тестови за одредени периоди (месечни, квартални, 
полугодишни, годишни, кои на барање на Иститутот за 
јавно здравје на Република Северна Македонија ќе би-
дат доставени за понатамошна анализа, 

-  Електронски промени и надградби и нивна им-
плементација во системот и 
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- Изготвувања на Упатства за работа и изготвување 
на дописи/известувања и до матичните гинеколози и до 
лабораториите доколку има промени во однос на Прог-
рамата за рана детекција на малигни заболувања. 

Висината на надоместокот за стимулација на изврши-
телите за активности поврзани со изработка на Софтвер-
ски модули, изработка на портал за изразување на интерес 
за скрининг, закажување на скрининг, воведување на об-
расци за упатување и за наод  воведување на пропратен 
документ на  обрасците на Фондот за здравствено осигу-
рување на Република Северна Македонија за упатување и 
наод од ПАП тест , модул за внесување на податоци кај 
гинеколог и во лабораторија изнесува : 

 
Табела: Изработка на Софтверски модули изработка на 
портал за изразување на интерес за скрининг, 
закажување на скрининг,воведување на пропратен 
документ на  обрасците на Фондот за здравствено 
осигурување на Република Северна Македонија  за 
упатување и наод од ПАП тест , модул за внесување на 
податоци кај гинеколог и во лабораторија 
 Управа за 

електронско 
здравство 

Број на 
лица 

Нето износ
месечно 

(во денари)
1. Техничко лице – 

администратор  
3       4.167,00

 
Институтот за патологија - Медицински факултет, Скопје 
Институтот за патологија -  Медицински факултет, 

Скопје,  во соработка со Македонското здружение за 
патологија во рамките на активноста поврзана со кон-
тинуирана медицинска едукација на патолозите кои чи-
таат ПАП тестови во рамки на скрининг на рак на грло 
на матка од сите Јавни здравствени установи и приват-
ни здравствени установи  кои имаат склучено договор 
со Фонд за здравствено осигурување на Република Се-
верна Македонија ќе одржи  едукативни семинари за 
патолози и цитотехничари на кои ќе се презентираат 
препораки за организација на цитолошките лаборато-
рии, техничка подготовка на цитолошките препарати, 
номенклатура, класификација и диференцијална дијаг-
ностика на нормалните, реактивните, преканцерозните 
и малигните промени на цервикалниот епител. 

Институт за патологија во соработка со Министер-
ство за здравство, Македонско здружение за патологија 
и Националната комисија за рана детекција и скрининг 
на рак на грло на матка во Република Северна Македо-
нија во рамките на активноста поврзана со контрола на 
квалитет на Цитолошките лаборатории во Јавните здрав-
ствени установи  и приватни здравствени установи  кои 
имаат склучено договор со Фонд за здравствено осигу-
рување на Република Северна Македонија ,ќе изработи 
протоколи/критериуми за контрола на квалитет на цер-
викалните брисови во цитолошките лаборатории. Ин-
ститутот за патологија во координација со Министер-
ството за здравство ќе  организира посети на цитолош-
ките лаборатории вклучени во скринингот, за утврдува-
ње на фактичката состојба во однос на кадарот, опрема-
та и компетентноста на стручните лица, по што ќе изгот-
ви извештаи и препораки за постапување со цел усов-
ршување и унапредување на работата на лабораториите. 

Со цел достапност на едукативните и информациите 
за унапредување на квалитетот на работата на цитолош-
ките лаборатории, ќе се изработи веб страна на Институ-
тот за патологија и ќе биде набавена стручна литература 
за лабораториите кои анализираат ПАП тестови. 

Министерство за здравство, Фондот за здравствено 
осигурување на Република Северна Македонија, Јавна 
здравствена установа Универзитетска клиника за гине-
кологија и акушерство, во соработка со Македонско 
лекарско друштво и Црвен крст на Република Северна 
Македонија 

За функционирање на Мобилната гинеколошка ам-
буланта потребно е да се обезбеди технолошка, тех-
ничка, логистичка, промотивна и медицинска екипа. 

 Јавна здравствена установа Универзитетска клиника 
за гинекологија и акушерство ќе склучи договор за делов-
но техничка соработка со Македонско лекарско друштво 
и Црвен крст на Република Северна Македонија. 

Јавна здравствена установа Универзитетска клиника 
за гинекологија и акушерство ќе склучи спогодба со Јавна 
здравствена установа од која ќе се ангажираат специјалис-
ти гинеколози во сите случаеви кога ќе нема доволно ка-
дар за извршување на услугите кои ќе се даваат преку мо-
билната гинеколошка амбуланта врз основа на член 221 
од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 
17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 
77/21 ,122/21 , 178/21 и 150/22). 

Јавната здравствена установа Универзитетска кли-
ника за гинекологија и акушерство ќе доставува факту-
ра за исплата до Министерството за здравство,  врз ос-
нова на доставените извештаи, фактури од страна на 
Македонско лекарско друштво и Црвен Крст на Репуб-
лика Северна Македонија. Пропратната документација 
ќе биде доказ за сработеното за периодот за кој ќе се 
доставува фактура до Министерството за здравство и 
фактура за пакет на извршени здравствени услуги до 
Фондот за здравствено осигурување на Република Се-
верна Македонија за осигурени лица.  

Фактурата, извештајот и изјавата за потврда на 
спроведените активности ќе бидат потпишани од Ди-
ректорот/ Директорите на Јавната здравствена установа 
Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство. 

Мобилните амбуланти се веќе внесени во системот Мој 
термин како мобилна амбуланта 1 и мобилна амбуланта 2. 

Оперативното и програмското работење на двете 
амбулантите го реализира Македонското Лекарско 
Друштво во соработка со Црвен Крст на Република Се-
верна Македонија. 

Услугите се наменети за жени и девојки од ранливи се-
мејства, во тешко достапни и недоволно опслужени области. 

Услуги опфатени со активностите на мобилната ги-
неколошка амбуланта: 

- партиципација за гинеколошки преглед на паци-
ентки кои се здравствено осигурани,   

- партиципација зa цитолошка анализа за Цитопато-
лошката лабораторија од Јавна здравствена установа 
Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство 
за здравствената услуга читање на ПАП тест за жени 
кои се здравствено осигурани,   

- гинеколошки преглед за неосигурено лице и 
- цитолошка анализа за неосигурано лице.  
Трошоци кои ќе се финансираат преку Програмата 

за малигни заболувања за активности поврзани со мо-
билна гинеколошка амбуланта  во Република Северна 
Македонија за 2022 година се : 

- човечки ресурси (надоместоци/ за лицата кои ќе бидат 
ангажирани за реализација на програмските активности); 

- планирање и администрација (трошоци за сметко-
водствени услуги, набавка на потрошен канцелариски 
материјал); 

- режиски трошоци ; 
- патни трошоци (регистрација, осигурување на во-

зило и сервис на возило, бензин/нафта/плин;  
- набавка на медицински помагала и потрошен ме-

дицински материјал за корисниците на услугата; 
- набавка на хигиенски материјал за корисниците на 

услугата и 
- трошоци за реализација на програмски активности 

во однос на обезбедување на простор, потребни мате-
ријали и други трошоци.  

Висина на надоместок за стимулација на извршите-
лите за активности поврзани со мобилна гинеколошка 
амбуланта изнесува: 



 Стр. 24 - Бр. 218                                                                                 10 октомври 2022 
 



10 октомври 2022  Бр. 218 - Стр. 25 
 
 



 Стр. 26 - Бр. 218                                                                                 10 октомври 2022 
 



10 октомври 2022  Бр. 218 - Стр. 27 
 
 



 Стр. 28 - Бр. 218                                                                                 10 октомври 2022 
 



10 октомври 2022  Бр. 218 - Стр. 29 
 
 



 Стр. 30 - Бр. 218                                                                                 10 октомври 2022 
 



10 октомври 2022  Бр. 218 - Стр. 31 
 
 



 Стр. 32 - Бр. 218                                                                                 10 октомври 2022 
 



10 октомври 2022  Бр. 218 - Стр. 33 
 
  

Програмата мамографски скрининг за рана детек-
ција на карцином на дојка ги следи препораките на Ми-
нистерството за здравство односно Националната ко-
мисија за рано откривање на рак на дојка и воедно и 
препораките и насоките на Европската Унија.  

Програмата континуирано се следи со проценка на 
стапка на учество на поканети жени, стапка на допол-
нителни прегледи и детекција на карцином на дојка, 
квалитет на опрема и персонал, со цел обезбедување 
квалитетно изведување на програмата. 

 
4.1 Управата за електронско здравство врши: 
 
- Повикување на целната група жени, закажување 

на жени , креирање на одговори, мапирање на оп-
штини, креирање на корисници и ажурирање на по-
стоечките во апликацијата скрининг, техничка под-
ршка на скринингот, 

- Управата за електронско здравство го воспоставу-
ва системот за електронско управување со програмата 
за скрининг преку дефинирање, изградба, одржување и 
унапредување на софтверско решение. Системот е ин-
тегриран со Националниот систем за електронски еви-
денции во здравството (Мој Термин), систем во кој 
покрај податоците за пациентите, се водат податоци за 
сите здравствени установи и здравствениот кадар кој 
работи во нив. Системот е поделен во функционални 
модули кои ги опфаќат сите сегменти на процесот на 
скрининг започнувајќи од планирање на програмата, 
креирање и испраќање на покани, внесување на пода-
тоци за извршено снимање, испраќање на одговори до 
снимените жени како и овозможување на натаможни 
упатувања. Преку системот се формира т.н. мамограф-
ско досие за секоја жена кое претставува основа за 
формирање на Регистер за скрининг, 

- Управата за електронско здравство дава поддршка 
на Националната комисија и Министерството за здрав-
ство и во останатите сегменти, како што се уредување 
на веб страница, организирање на едукации, работил-
ници и други настани поврзани со скринингот. 

Висина на надоместок за стимулација на извршите-
лите за активности поврзани со организација на мамог-
рафски скрининг за рана детекција на карцином на дој-
ка изнесува : 

 
Табела: Организација на мамографски скрининг за 
рана детекција на карцином на дојка  
 Управа за 

електронско 
здравство 

Број на 
лица 

Нето износ
месечно 

(во денари)
1. Техничко лице – 

администратор 
3 4.167,00

 
4.2 Мамографија - снимање и интерпретација на 

скрининг мамографија за жени од 45-69 години   
Јавни здравствени установи- Мамографски цен-

три  
Јавните здравствени установи кои имаат мамограф-

ски кабинет се учесници во Националната програма. 
Во овие центри корисниците имаат улога за подготовка 
на целокупниот административен процес за мамогра-
фија во установата, евидентирањето на жената која е 
дојдена на снимање и го врши самото снимање и ради-
ологот кој го внесува медицинскиот извештај (мис-
лење) за снимената жена. Јавните здравствени устано-
ви се одговорни за обезбедување на услови и контрола 
на квалитет на опремата и кадарот во мамографскиот 
центар. 

- Програмата скрининг за рана детекција на карци-
ном на дојка ја спроведуваат Јавни здравствени устано-
ви кои ги исполнуваат условите во однос на простор, 
опрема , кадар и условите наведени во делот на обезбе-
дување на квалитет, 

- Во програмата скрининг за рана детекција на кар-
цином на дојка ќе имаат можност да се вклучат и Јавни 
здравствени установи кои во текот на периодот на 
спроведување на програмата ќе ги исполнат горенаве-
дените услови.   

4.3 Одговорен и референтен центар - ЈЗУ Уни-
верзитетски институт за Радиологија - Скопје 

ЈЗУ Универзитетски институт за Радиологија – 
Скопје е одговорен и референтен центар  за спроведува-
ње на Националната Програма за рана детекција на рак 
на дојка. ЈЗУ Универзитетски институт за Радиологија – 
Скопје е одговорен и за едукација, супервизија и контро-
ла на квалитетот на интерпретирани скрининг мамогра-
фии и има улога на одлучување при неусогласеност на 
интерпретираните резултати од двајца радиолози.  

Во ЈЗУ Универзитетски институт за Радиологија – 
Скопје ќе се вршат сите дијагностички модалитети 
потребни и тоа : мамографија, ехо на дојка, биопсија, 
предоперативно бележење, галактографија и магнет на 
дојка.  

4.4 Јавни здравствени установи во кои ќе се 
спроведува снимање – мамографија и интерпрета-
ција на скрининг мамографија 

Јавна здравствена установа Универзитетски  инсти-
тут за радиологија - Скопје,  Јавна здравствена устано-
ва 8 ми Септември Скопје, Јавна здравствена установа 
Универзитетска клиника за хируршки болести Свети 
Наум Охридски Скопје, Јавна здравствена установа 
Клиничка болница Тетово ќе вршат  снимање – мамог-
рафија и интерпретација на скрининг мамографија.  

4.5 Јавни здравствени установи во кои ќе се 
спроведува снимање – мамографија  

Јавна здравствена установа Клиничка болница 
Штип, Јавна здравствена установа Клиничка болница 
Битола , Јавна здравствена установа Општа болница со 
проширена дејност Кавадарци,Јавна здравствена уста-
нова Општа болница со проширена дејност Гевгелија, 
Јавна здравствена установа Општа болница со проши-
рена дејност Кочани,Јавна здравствена установа Општа 
болница Охрид, Јавна здравствена установа Општа 
болница Велес, Јавна здравствена установа Здравствен 
дом Скопје- Поликлиника Букурешт, Поликлиника 
Чаир, ќе вршат снимање – мамографија. 

Јавните здравствени установи во кои ќе се врши 
снимање - мамографијаи во кои нема да се врши интер-
претација на скрининг мамографија ќе склучат спогод-
ба со Јавната здравствена установа која ќе врши интер-
претација на скрининг мамографија врз основа на член 
221 од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 
87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 
180/19, 275/19, 77/21 ,122/21,178/21 и 150/22). 

4.6 Специјалисти  радиолози  
Во програмата се вклучени вкупно 7 специјалисти 

радиолози со дополнителна едукација субспецијализа-
ција за радиодијагностика на дојка и последипломски 
докторски студии поврзани со радиодијагностика на 
дојка и со минимум 600 дијагностички мамографии ин-
терпретирани на годишно ниво.  

4.7 Радиолошки технолози 
Во програмата се вклучени вкупно 26 радиолошки 

технолози со работно искуство и помината едукација 
за снимање – мамографија. Секоја здравствена устано-
ва која е вклучена во скринингот учествува со двајца 
радиолошки технолози.  
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Висина на надоместок за стимулација на извршите-
лите за активности поврзани со снимање и интерпрета-
ција на скрининг мамографија за жени од 45-69 години  
изнесува : 

  
Табела: Снимање и интерпретација на скрининг 

мамографија за жени од 45-69 години  и 
партиципација 

 Извршители Број на 
лица 

Нето износ 
месечно 

(во денари)
1. Специјалисти 

радиолози – 
министерство за 
здравство 

7 20.000,00 

2. Радиолошки 
технолози – 
министерство за 
здравство 

26 3.000,00 

3. Партиципација - 
министерство за 
здравство  

Жени од 
скрининг 

80,00  

 
4.8 Министерство за здравство и Фондот за 

здравствено осигурување на Република Северна 
Македонија 

Министерството за здравство од програмата ја пла-
ка партиципацијата за жената во износ од 80,00 денари 
на Јавната здравствена установа вклучена во скринин-
гот.Скрининг мамографијата се врши со радиодијаг-
ностички упат Z12.3 креиран од радиолог. Пропратната 
документација ќе биде доказ за сработеното за перио-
дот за кој ќе се доставува фактура до Министерството 
за здравство и фактура за пакет на извршени услуги до 
ФЗОРСМ за осигурени лица. Министерство за здрав-
ство ќе плаќа и услуга за жени во скрининг мамографи-
ја за неосигурено лице. 

4.9 Институт за јавно здравје на Република Се-
верна Македонија 

- Институтот за јавно здравје на Република Северна 
Македонија е одговорен за изработка на извештаи за 
резултатите од спроведениот скрининг на рак на дојка 
за состојбата и постигнатите резултати на програмата 
за рана детекција на малигни заболувања – скрининг 
дојка. 

Тој ја обезбедува потребната професионална и ло-
гистичка (техничка) поддршка на Националаната коми-
сија за рано откривање и соодветен третман на рак на 
дојка во процесот на превенција на ова малигно забо-
лување. 

- Информатичкиот систем на Управата за електрон-
ско здравство (УЕЗ) собира и генерира специфични по-
датоци, и обезбедува сеопфатна информатичка под-
дршка која е на располагање на Институтот за јавно 
здравје во спроведувањето на неговите активности во 
рамките на скрининг програмата.  

- Податоците од јавните здравствени установи каде 
се изведува мамографија, ја образуваат основата на 
електронската база на релевантни податоци произлезе-
ни од програмата за скрининг на дојка која УЕЗ по-
стојано ја надградува со нови кои во континуитет се ге-
нерираат во нив. 

- Институт за јавно здравје во соработка со Нацио-
налната комисија и Министерството за здравство изра-
ботува  промотивен материјал , плакати, брошури. 
Учествува во подигнувањето  на свеста за скрининг на 
рак на дојка организација на прес конференција, наста-
пи на стручни лица преку медиумите, организирање на 
предавања, трибини во разни средини и комуникација 
со невладини организации. 

4.10 Институтот за епидемиологија и биостатис-
тика со медицинска информатика при Медицински-
от факултет, УКИМ - Скопје, како учесник во оваа 
програма  ги изведува следните активности и задачи: 

- Спроведување на Националната студија за рак на 
дојка во Република Северна Македонија која преставува 
аналитичка студија на пресек (cross sectional studies). 
Анализата го опфаќа периодот 2014-2021 година, а се 
однесува на морталитетните и морбидитетните податоци 
за дијагнозата на ракот на дојка, обработени соодветни 
статистички методи во програмата SPSS for WINDOWS. 

- Утврдување на инциденцијата и преваленцијата 
на ракот на дојка во Република Северна Македонија, 
како и статистичка анализа на сигнификантноста на 
разликите во појавата и смртноста од оваа болест по 
години и региони. 

- Согледување на меѓусебната поврзаност на одре-
дени показатели на користење на здравствените услуги 
на пациентите со рак на дојка (датум на прва дијагноза, 
број на специјалистички прегледи, болничко лекување, 
должина на хоспитализација, оперативни интервенции, 
радиографски испитувања, итн.) со  регионалната рас-
пределба, како и во однос на возрасната група, живот 
во градска/ селска средина итн. 

- Добиените податоци имаат за цел: а) да ја преста-
ват реалната состојба со морбидитетот и морталитетот 
од ракот на дојка во Република Северна Македонија; б) 
да укажат на на местата за подобрување на системите 
за следењето на ракот на дојката како и да посочат за 
начините за подобрување на точното негово евиденти-
рање во потврдите за смрт; в) градење на традиција на 
континуирано годишно публикување на ваква Нацио-
нална студија со цел да се обезбеди профилирање на 
нашата земја во областа на научното следење и според-
ба на состојбата со ракот на дојка со другите земји; г) 
укажување на начините/системските активности за по-
добрување на превенцијата. 

- Спроведување на евалуација на скрининг програ-
мата за рак на дојка - анализа на клучни индикатори за 
квалитет на имплементација на скринингот за рак на 
дојка. Евалуацијата се однесува на: а) годишно прика-
жување на динамичките промени во имплементацијата 
на скрининг програмата за рак на дојка; б) укажување 
на состојбата со клучните индијатори; в) следење сос-
тојбата со скринингот во однос на претходниот период, 
укажување на слабостите и давање на препораки од 
пракса за подобрување.  

- Извор на податоци за Националната студија за рак 
на дојка во Република Северна Македонија се 
единствените бази за морбидитетни податоци на Упра-
вата за електронски евиденции во здравството – Мој 
Термин, и на морталитетни податоци на Државниот за-
вод за статистика на Република Северна Македонија. 
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- Институтот за епидемиологија и биостатистика со 
медицинска информатика при Медицинскиот факул-
тет, УКИМ – Скопје, изготвената Националната студи-
ја за рак на дојка во Република Северна Македонија ка-
ко и евалуацијата на скрининг програмата за рак на 
дојка - анализа на клучни индикатори за квалитет на 
имплементација на скринингот за рак на дојка ги под-
несува во печатена и електронска верзија и истите ќе 
бидат објавени на веб страната на Министерството за 
здравство на Република Северна Македонија. 

Со цел за достапност на овие научни анализи за Ин-
ститутот за епидемиологија ќе се изработи и веб страна. 

4.11 Природно математички факултет, Скопје – 
Национален центар за обезбедување на квалитет и 
регистрирање на дозите на пациентите 

Обезбедување на квалитет  
Квалитетот на Програмата за скрининг во една зем-

ја зависи од високиот квалитет на секој чекор на орга-
низираниот скрининг.   

Процедурите за обезбедување на квалитет  меѓу 
другото опфаќаат:   

- Скрининг мамографијата задолжително да се изведу-
ва со дигитална мамографска техника со висок квалитет 
на радиолошка слика, добра визуелизација, дополнителна 
дообработена слика, а добиените мамограми да овозмо-
жат  добра дијагностика и на мали лезии во дојката,  

- Редовната контрола на квалитетот на мамограф-
ската апаратура треба да осигури дека таа овозможува 
најдобра можна слика со најниски можни дози на зра-
чење, согласно приниципите на ALARA, 

- Контролата на квалитетот започнува со одредува-
ње и купување на соодветна опрема која исполнува од-
редени стандарди и истата пред треба да биде тестира-
на со направен  acceptance test  пред започнување со ру-
тинска работа, со цел да се  утврди дали опремата ги 
исполнува критериумите согласно со воспоставените 
стандарди за квалитет на сликите и испорачаната доза. 
Ова се однесува како на апаратите за мамографија и 
фантомите, така и на самата опрема за тестирање, 

- Системот што се користи во дигиталната мамогра-
фија мора да содржи и автоматска контрола на изложе-
носта на зрачење. со цел апаратот да го испорача оној 
износ на радијациона доза кој што е најсоодветен за  
дадена големина и за даден тип на дојки. 

Согласно Член 7 од Правилникот за начинот и ро-
ковите на испитување на изворите на јонизирачко зра-
чење, мерење на изложеноста на пациентите при дијаг-
ностички и терапевтски постапки, водење на евиденци-
ја и поднесување на извештаи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 126/10), мерењето  на изло-
женоста на пациентите при дијагностички и терапевт-
ски постапки се врши преку мерење на дозата со соод-
ветни мерила (дозиметри, јонизациони комори и сл.) 
или проценка на  дозата согласно параметрите кои се 
користени при постапката (вид и енергија на зраче-
њето, време на изложување на пациентот, јачина на 
струјата, проекција на снимањето, број на дијагностич-
ки или терапевтски постапки и сл.)   

- редовните мерења на зрачните дози, контрола на 
квалитетот  на слика, перформасните на апаратите, тех-
никата на снимање и слично,  ќе се врши со напредна 

компјутерска технологија, односно софтвер кој што ав-
томатски ги собира и следи овие параметри ( Dose 
Tracking and Management System) и овозможува цен-
трален технички мониторинг на квалитететот на прог-
рамата за  скрининг на ракот на дојка, контрола на ква-
литетот на апаратите, зголемена стабилност, сигурност  
и квалитет на слика и контрола на дозите, 

- деталните информации обезбедени од софтверот 
за мониторинг на дозата имаат цел да овозможат најдо-
бар можен квалитет на сликата, притоа минимизирајќи 
ја изложеноста на радијација на пациентот преку опти-
мизација на зрачните дози, 

- со софтвер за мерење на зрачни дози ќе се следат 
параметрите на мамографските апарати,  при што  ра-
диолошкиот технолог ќе прави снимање на фантом нај-
малку еднаш неделно, 

- добиените информации од софтверот за мерење на 
зрачните дози ќе се евидентираат во посебен протоколот 
утврден со државната програма за обезбедување квалитет, 

- со помош на податоците добиени од софтверот за 
мерење на зрачните дози ќе се изготвуваат  месечни,  
квартални или 6 месечни извештаи,  

- годишни тестирања на апаратурата во мамограф-
ските центри, процена на квалитетот на сликите и до-
зите на пациентите ќе бидат изведувани од страна на 
стручен тим од Институтот за физика при Природно 
математички факултет, Скопје,  

- дневни и седмични тестирања ќе ги изведуваат ра-
диолошките технолози во мамографските центри и по-
датоците од истите  ќе се превземаат директно елек-
тронски со помош на софтвер од страна на задолжен во 
ПМФ за понатамошна обработка и анализа, и врз осно-
ва на овие податоци ќе се изготвуваат извештаи, 

- најмалку еднаш годишно,  годишните контроли 
мора да ги направат медицински физичари, кои се спе-
цијализирани за медицинска физика, специјално обуче-
ни од областа на контрола на квалитетот на мамогра-
фијата заедно со радиолошки технолог и радиолог, 

- задолжителна е контрола и на квалитетот на мони-
торите при што интензитетот на светлината во просто-
ријата кој мора да биде строго ограничен. Ова се одне-
сува и на мониторот за радиолошкиот инжинер и на 
мониторотот на  радиологот, 

- на системот за следење на зрачни дози (DOSE 
Tracking Softwarе), може дополнително да се инсталира 
софтвер за следење на перформансите на мониторите 
на кои што се анализираат сликите – мамограмите, 

- контролата на квалитет и регистрирање на дозите 
на пациент – контрола на квалитет на слики и мамома-
тите ја вршат медицински физичар од Природно мате-
матички факултет – Скопје и по потреба во текот на го-
дината во контролата се вклучуваат и специјалист ра-
диолог  и радиолошки технолог, 

- превозот до мамографските центри го  организира 
Министерството за здравство.   

4.12 Јавни здравствени установи: 
Сите Јавни здравствени установи  кои се во скри-

нинг програмата за борба против карцином на дојка, 
треба да обезбедат услови за непречено инсталирање и 
функционирање на софтверско решение за мерење и 
следење на зрачните дози. 
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4.13 Радиолошките технолози: 
Процедурите за обезбедување на квалитет на рабо-

тата на радиолошкиот технолог опфаќаат и воведување 
на т.н. Perfect Good Insufficient Analysis (PGI), анализа 
одлична – добра - недоволна со цел да се согледа про-
центот на правилно позиционирање на дојката. Ова 
подразбира дека еднаш месечно технолозите се оцену-
ваат меѓусебно за квалитетот на позиционирањето. 
Оценувањето се прави за најмалку 10 пациенти (нај-
малку 40 слики), според следниве критериуми:   

Perfect –  одлична - сликата е направена според сите 
пропишани стандарди,   

Good – добра - сликата има извесни недостатоци, 
но истите на никаков начин не влијаат врз дијагностич-
киот квалитет и  

Insufficient – недоволна - сликата не е направена 
според стандардите и е доведен во прашање дијагнос-
тичкиот квалитет.   

Во скринигот на дојка  97% од сите анализирани 
слики задолжително треба да се Perfect или Good, ана-
лиза одлична или анализа добра. 

Технолозите чиј резултат е помал од 90% треба да 
посетуваат дополнителна задолжителна обука.  

Доколку и после обуката процентот не надминува 
95%, истите не треба да прават мамографско снимање.   

 Висина на надоместок за стимулација на извршите-
лите за активности поврзани со контрола на квалитет 
на сите мамографски центри во јавно здравствени уста-
нови односно обезбедување на квалитет и регистрира-
ње на дозите на пациентитите изнесува : 

 
Табела: Обезбедување на квалитет и регистрирање на 

дозите на пациентитите 
 Извршители Број на 

лица 
Нето износ 
месечно 
(во денари)

1. Природно 
математички 
факултет, Скопје 

1 16.000,00 

  
4.14 Институт за патологија – Скопје 
Институт за патологија спроведува јавна набавка за 

тестови за анализа на материјал од биопсија. Резулта-
тите од биопсијата – хистопатолошкиот наод се внесу-
ваат во Националниот систем за електронски еви-
денции во здравството (Мој Термин). 

4.15 Патека на жена во скрининг програма 
1. Жената добива покана со точно одреден ден, час 

и место на снимање - Јавна здравствена установа.  На 
жената и е овозможено да откаже и презакаже термин 
за скрининг мамографија .  

2. Специјалистите радиолози преку апликацијата 
креираат упат за мамографија РД Z12.3 Специјален 
скрининг преглед за неоплазма на дојка, согласно 
идентификацијата и мапирањето на жени од страна на 
управата за електронско здравство. 

3. Јавната здравствена установа да обезбеди и дефи-
нира термини (распоред за снимање по редовното ра-
ботно време) за мамографија . 

4. Јавната здравствена установа да обезбеди и дефи-
нира термини и за дополнителни прегледи и тоа ехо, 
биопсија, и магнет на дојка (ова се однесува на Јавни 
здравствени установи кои ја имаат соодветната опрема 
и кадар за дополнителните прегледи). 

5. Јавната здравствена установа да достави еднаш 
во месецот однапред припремен план за работа и тер-
мини до Управата за електронско здравство и Минис-
терство за здравство. 

6. Во Јавна здравствена установа Универзитетски 
институт за радиологија и Јавна здравствена установа “ 
8 ми Септември “ во кои ќе се спроведува снимање – 
мамографија и интерпретација на скрининг мамогра-
фија  ќе се врши интерпретација на мамографиите и си-
те потребни дополнителни испитувања кај жени со сус-
пектен наод во рок од две недели. 

7. Жена на која е направена скрининг мамографија 
ќе добие писмен одговор. Жени кои имаат суспектен 
наод и на кои им се потребни дополнителни испитува-
ња ќе бидат контактирани и телефонски од Јавната 
здравствена установа.  

8. Јавните здравствени установи во кои ќе се вршат 
дополнителните иследувања од страна на специјалис-
тите радиолози ќе  креираат упати за понатамошни ис-
ледувања во однапред дефинирани термини. 

9. Јавната здравствена установа во која се спроведу-
ва само снимање – мамографија  треба да ги достави 
направените мамографии еднаш во неделата. Мамогра-
фиите се доставуваат во претходно однапред дефини-
рани центри од страна на ЈЗУ Универзитетски Инсти-
тут за радиологија – Скопје.  

10. Жените со потврден карцином на биопсија во 
рок од една недела од изготвениот радиолошки извеш-
тај и хистопатолошки наод  се упатуваат на торакална 
хирургија со упат од специјалист радиолог, за што уп-
равата за електронско здравство ќе креира амбуланта 
за жена од скрининг програмата. 

11. Управата за електронско здравство треба да ја 
интегрира апликацијата мој термин и скрининг здрав-
ство  

12. Мамографијата е бесплатна за жената.  Скри-
нинг мамографијата се врши со радиодијагностички 
упaт Z12.3 креиран од радиолог од скрининг програма-
та и Министерството за здравство ја плаќа партиципа-
цијата за пациентот од 80,00 денари. Пропратната до-
кументација ќе биде доказ за сработеното за периодот 
за кој ќе се доставува фактура до Министерството за 
здравство и фактура за пакет на извршени услуги до 
Фондот за здравствено осигурување на Република Се-
верна Македонија за осигурени лица. Министерство за 
здравство ќе плаќа и услуга за жени во скрининг ма-
мографија за неосигурено лице. Потребните поната-
мошни испитувања (ехо, биопсија, магнет на дојка, бе-
лежење на дојка и галактографија) се вршат со упат 
креиран од радиолог во  Националниот систем за елек-
тронски евиденции во здравството (Мој Термин), а 
партиципацијата ја плаќа жената.  

13. Скрининг за жени од 40 до 44 години да имаат 
можност да се пријават на веб сајтот 
www.skrining.zdravstvo.gov.mk, и матичен доктор. За  
жени без симптоми,а кои се на  на возраст од 40 до 44 
години со просечен ризик од рак на дојка, групата за 
развој на упатства на ECIBC (GDG) предлага да не се 
спроведува мамографски скрининг. Во скрининг прог-
рамата за дојка може да се пријават жени на возраст од 
40-44 години доколку имаат позитивна фамилијарна 
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анмнеза кај еден или повеќе членови во фамилијата и 
тоа со: рак на дојка, овариуми, дебело црево или пан-
креас. Се воведува прашалник за матични доктори кој 
ќе биде електронски достапен. 

14. Јавните здравствени  установи и матичните док-
тори треба да обезбедат и олеснат промоција на нацио-
налната  превентивна програма во своите простории со 
достапни комуникациски материјали и алатки кои се 
дел од превентивната програма.Тие треба да обезбедат 
најмалку 25% од просторот и инфраструктурата наме-
нети за информирање и рекламирање во просториите 
на здравствените установи (рамки за постери, бро-
шури, билборди, LCD дисплеи...) да бидат наменети за 
бесплатна промоција на националната превентивна 
програма за скрининг за рана детекција на карцином на 
дојка.  

Извршителите на програмските активности доста-
вуваат фактура, извештај и изјава за потврда на спрове-
денети активности и точноста на доставените пода-
тоци, потпишана од одговорното лице на правното 
лице. “ 

Во делот V. „Промотивни активности за превенција 
и рана дијагностика на хепатоцелуларниот карцином 
во рамките на новоотворениот центар за болести на 
црн дроб“ Табелата број 5 се заменува со нова табела, 
која гласи:  

 
„Табела број 5  
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 
По Табелата број 5 се додава нов пасус, кој гласи: 
„ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гастроентерохе-

патологија спроведува јавна набавка на тестови за ана-
лиза на болести на црн дроб.  Извршителите на програ-
мските активности доставуваат фактура, извештај и из-
јава за потврда на спроведенети активности и точноста 
на доставените податоци, потпишана од одговорното 
лице на правното лице.“ 

Во делот VI. „Финансирање на програмата” Tабела-
та број 6 се заменува со нова табела, која гласи:  

„Табела број 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 

 Во пасусот по Табелата бр. 6, износот 
„25.570.000,00“ се заменува со износот „23.570.000,00“.   

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-7762/1 Прв заменик на претседателот 

4 октомври 2022 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Artan Grubi, с.р. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3155. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и “Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија” бр.96/19), член 8 став (3) 
од Правилникот за формирање на највисоки малопро-
дажни цени на одделни нафтени деривати и горива за 
транспорт („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 108/20, 133/20, 49/22, 54/22, 64/22 и 
125/22) и Одлуката за определување на ескалираната 

густина е и деескалираната густина d на секој наф-
тен дериват и гориво за транспорт, висината на надо-
местокот P за премија, транспортните трошоци Т до 
склад во Република Северна Македонија и висината на 
надоместокот D за трошоци за работење преку склад и 
трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од 
склад до бензински станици и крајни потрошувачи 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.238/21 и 52/22) Регулаторната комисија за енергети-
ка и водни услуги на Република Северна Македонија, 
на седницата одржана на 10.10.2022 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И 

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 
 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95 

    89,00 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 

    91,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

   100,50 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

    97,00 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    51,920 (денари/килограм) 
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(2) Трговците на големо и трговците на мало со 
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 
формираат цените на одделни нафтени деривати и го-
рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-
врдени во став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 
согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазу-
тот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на 
Мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на го-
лемо со нафтени деривати и горива за транспорт во 
земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани сог-
ласно со овој член содржан е данокот на додадена вредност 
согласно Законот за данокот за додадена вредност. 

 
Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-
те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни 
цени, коишто изнесуваат: 

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 46,380 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 

 48,369 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 63,250 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 60,455 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   41,110 (денари/килограм) 
 

Член 3 
Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа oдлука, содржан е  надоместок за тро-
шоци за работење преку склад и трговска маржа, кој-
што за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,124 денари/ли-
тар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 4,830 денари/ли-
тар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,139 де-
нари/литар и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 
4,958 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надо-
местокот е во износ од 2,00 денар/килограм. 

 
Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1 
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 
од склад до бензински станици во износ од 0,95 де-
нари/литар за сите нафтени деривати. 

 
Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за фи-
нансирање на активностите во областа на животната 
средина што согласно член 184 став (1)  од Законот за 
животната средина го плаќаат обврзниците утврдени 
со овој закон: 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 

 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,050 (денари/килограм) 
 

Член 6 
Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за 
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 
што согласно член 24 став (3) од Законот за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќа-
ат обврзниците при увоз и/или производство на наф-
тени деривати: 

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 

 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,740 (денари/килограм) 

 
Член 7 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 
членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат об-
врзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат: 

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 22,00  (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 

 22,00  (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 15,50  (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 15,50  (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,100  (денари/килограм) 

 
Член 8 

Со денот на отпочнувањето на примена на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување на 
највисоки малопродажни цени на нафтените деривати 
и горива за транспорт („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.217/22). 
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Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, се објавува во “Службен весник на Република 
Северна Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, а  ќе отпочне да се при-
менува од 00:01 часот на 11.10.2022 година. 

 
               
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Бр. 02-2401/1 Република Северна Македонија 
10 октомври 2022 година Заменик претседател, 

Скопје Enver Elmazi, с.р. 
___________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënparagrafi 

16 të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” nr.  96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.96/19), nenit 8 
paragrafi (3) të Rregullores së Formimit të Çmimeve më të 
Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të 
Naftës dhe të Lëndëve Djegëse të Transportit (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 108/20, 
133/20, 49/22, 54/22, 64/22 dhe 125/22) dhevendimit për 
përcaktimin e dendësisë së përshkallëzuar е dhe dendësisë 

së pashkallëzuar d të secilit derivat të naftës dhe të lëndës 
djegëse të transportit, shumës së kompensimit P për premi, 
shpenzimeve të transportit Т deri te depozita e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut dhe shumës së kompensimit D për 
kompensime për punën përmes depozitës dhe marzhës 
tregtare me shpenzime të përfshira të transportit nga 
depozita deri te stacionet e benzinës dhe te konsumatorët e 
fundëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr.238/21 dhe 52/22) Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 
10.10.2022, solli këtë  

 
V E N D I M 

PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA 
TË SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË 

NAFTËS DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË 
TRANSPORTIT 

 
Neni 1 

(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të 
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit 
janë: 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95 

    89,00 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

       91,00 (denarë/litër) 

- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) 

   100,50 (denarë/litër) 

- Vaj për djegie - ЕKSTRA 
I LEHTË 1 (ЕL-1) 

    97,00  (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU     51,920 (denarë/kilogram) 

 

(2) Tregtarët me shumicë dhe pakicë të derivateve të 
naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, mund të 
formulojnë çmime edhe më të ulëta të derivateve të 
ndryshme të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, 
nga çmimet më të larta të përcaktuara sipas paragrafit (1) të 
këtij neni.  

(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të formuara 
në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni, përveç çmimit 
të Mazutit М-1 SU, vlejnë për franko stacion të pompimit, 
ndërsa çmimi i Mazutit М-1 SU vlen për franko depozitë të 
tregtarit me shumicë me derivate të naftës dhe lëndë 
djegëse të transportit në vend. 

(4) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
formuluara sipas këtij neni, përfshihet edhe tatimi i vlerës 
së shtuar sipas Ligjit të Tatimit të Vlerës së Shtuar. 

 
Neni 2 

(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të 
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, të 
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, janë përfshirë 
edhe çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerën 
prej: 

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  

 46,380 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

 48,369 (denarë/litër) 

- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) 

 63,250 (denarë/litër) 

- Vaj për djegie - 
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1)

 60,455 (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU   41,110 (denarë/kilogram) 

 
Neni 3 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, përfshihet edhe 
kompensimi për shpenzime për punën përmes depozitës 
dhe marzhës tregtare,e cila për Eurosuperin BS-95 është 
5,124 denarë/litër, për Eurosuperin BS-98 është 4,830 
denarë/litër, për Eurodizelin BS (D-Е V) është 4,960 
denarë/litër dhe për Vajin Ekstra të Lehtë 1 (ЕL-1) është 
5,139 denarë/litër, ndërsa për Mazutin М-1 SU 
kompensimi është 2,00 denarë/kilogram. 

 
Neni 4 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, me përjashtim të 
Mazutit М-1 SU, përfshihet edhe kompensimi për 
shpenzime të transportit nga depozita deri te stacionet e 
benzinës në shumë prej  0,95 denarë/litër për të gjitha 
derivatet e naftës. 

Neni 5 
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 

përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është i përfshirë 
edhe kompensimi për financimin e aktiviteteve nga fusha e 
mjedisit jetësor, që sipas nenit 184, paragrafi (1), të Ligjit 
të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e përcaktuar 
me këtë ligj: 
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- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  

 0,080 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

 0,080 (denarë/litër) 

- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) 

 0,030 (denarë/litër) 

- Vaj për djegie - 
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1) 

 0,040 (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU     0,050 (denarë/kilogram) 

 
Neni 6 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë 
edhe kompensimi për rezervat e detyrueshme të naftës dhe 
të derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin 
24, paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Detyrueshme të 
Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë 
tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose prodhimit të 
derivateve të naftës: 

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  

 0,890 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

 0,890 (denarë/litër) 

- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) 

 0,300 (denarë/litër) 

- Vaj për djegie - 
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1) 

 0,300 (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU   0,740 (denarë/kilogram) 

 
Neni 7 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i 
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e 
akcizave kanë këto vlera: 

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  

 22,00  (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

 22,00  (denarë/litër) 

- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) 

 15,50  (denarë/litër) 

- Vaj për djegie - 
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1) 

 15,50  (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU     0,100 (denarë/kilogram) 

 
Neni 8 

Në ditën e fillimit të zbatimit të këtij vendimi, nuk vlen 
më vendimi i përcaktimit të çmimeve më të larta të shitjes 
me pakicë të derivateve të naftë dhe të lëndëve djegëse të 
transportit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 217/22). 

Neni 9 
Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, botohet 

në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të zbatohet nga 
ora 00:01 datë 11.10.2022. 

 
Komisioni Rregullator i Energjetikës   

dhe i Shërbimeve të Ujit të
Nr. 02-2401/1 Republikës së Maqedonisë së Veriut

10.10.2022 Zëvendëskryetar,
           Shkup Enver Elmazi, d.v.

 
__________ 

3156. 
Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 

Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 7 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Со оваa одлука престанува да важи Одлуката за 

користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од обновливи извори на енергија, УП1 
бр. 08-263/14 („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.1/15 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр.291/21), издадена на Друштвото за 
производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ 
СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, со седиште на ул. Ин-
дустриска бр.27 Раброво, Валандово, за фотонапонска-
та електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС”. 

2. Оваa одлука се доставува до Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС 
ДООЕЛ Валандово, Министерството за економија, Ми-
нистерството за животна средина и просторно плани-
рање, Агенцијата за енергетика на Република Северна 
Македонија, операторот на пазарот на електрична енер-
гија и операторот на електродистрибутивниот систем. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, се објавува во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, а ќе се применува од 11 
октомври 2022 година. 

 
 Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-263/14 Република Северна Македонија,

7 октомври 2022 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.



10 октомври 2022  Бр. 218 - Стр. 41 
 
 

Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 
të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 
Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 
dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 
(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) 
РегKomisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve 
të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 7 tetor 2022, solli këtë 

 
V E N D I M  

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
VENDIMIT PËR PËRDORIMIN E TARIFËS 
PREFERENCIALE TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
TË PRODHUAR NGA BURIMET E RINOVUESHME  

TË ENERGJISË 
 
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi për 

Përdorimin e Tarifës Preferenciale të Energjisë Elektrike të 
Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr. 
08-263/14 („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut“, nr.1/15 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr.291/21), të dhënë për Shoqërinë 
e Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve SOLAR 
ENERXHI SISTEMS SHPKNJP,  Vallandovë, me seli në 
rr. Industriska nr.11 Rabrovë, Vallandovë, për centralin 
elektrik diellor „SOLAR ENERXHI SISTEMS“. 

2. Ky vendim dërgohet deri te Shoqëria e Prodhimit, e 
Tregtisë dhe e Shërbimeve SOLAR ENERXHI SISTEMS 
SHPKNJP Vallandovë, te Ministria e Ekonomisë, te 
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, 
tek Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe 
tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 
ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa do të zbatohet nga data 11 tetor 2022. 

 
  Komisioni Rregullator i Energjetikës   

 dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-263/14 Republikës së Maqedonisë së Veriut

7 tetor 2022  Kryetar, 
            Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 

3157. 
Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 

Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 7 октомври 2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Со оваa одлука престанува да важи Одлуката за 

користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од обновливи извори на енергија, УП1 
бр. 08-265/14 („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.1/15 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр.291/21), издадена на Друштвото за 
производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕ-
ДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ с.Раброво Валандово, со 
седиште на ул. Индустриска бр.11 Раброво, Валандово, 
за фотонапонската електроцентрала „СОЛАРНИ МА-
КЕДОНСКИ СИСТЕМИ“. 

2. Оваa одлука се доставува до Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ 
СИСТЕМИ ДООЕЛ с.Раброво Валандово, Министер-
ството за економија, Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика 
на Република Северна Македонија, операторот на паза-
рот на електрична енергија и операторот на електро-
дистрибутивниот систем. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, се објавува во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, а ќе се применува од 11 
октомври 2022 година. 

 
 Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-265/14 Република Северна Македонија,

7 октомври 2022 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
 
Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 

të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 
Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 
dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 
(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) 
РегKomisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve 
të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 7 tetor 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
VENDIMIT PËR PËRDORIMIN E TARIFËS 
PREFERENCIALE TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
TË PRODHUAR NGA BURIMET E RINOVUESHME  

TË ENERGJISË 
 
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi për 

Përdorimin e Tarifës Preferenciale të Energjisë Elektrike të 
Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr. 
08-265/14 („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
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Veriut“, nr.1/15 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr.291/21), të dhënë për Shoqërinë 
e Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve SISTEMET 
SOLARE MAQEDONASE SHPKNJP f. Rabrovë, 
Vallandovë, me seli në rr. Industriska nr.11 Rabrovë, 
Vallandovë, për centralin elektrik diellor „SISTEMET 
SOLARE MAQEDONASE“. 

2. Ky vendim dërgohet deri te Shoqëria e Prodhimit, e 
Tregtisë dhe e Shërbimeve SISTEMET SOLARE 
MAQEDONASE SHPKNJP, f. Rabrovë, Vallandovë, te 
Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe 
e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut 
të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 
ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa do të zbatohet nga data 11 tetor 2022. 

 
 Komisioni Rregullator i Energjetikës     

 dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-265/14 Republikës së Maqedonisë së Veriut

7 tetor 2022  Kryetar, 
            Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 

3158. 
Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 

Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 7 октомври 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

ОД ОБНOВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија УП1 бр. 08-262/14 („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.1/15 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.291/21), издаденo 
на Друштвото за производство, трговија и услуги СО-
ЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, со се-
диште на ул. Индустриска бр.27 Раброво, Валандово, 
за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ 
СИСТЕМС”.  

2. Ова решение се доставува до Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИС-
ТЕМС ДООЕЛ Валандово, Министерството за еконо-
мија, Министерството за животна средина и просторно 

планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија, операторот на пазарот на електрич-
на енергија и операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“, и на веб страницата на Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија, а ќе се применува од 
11 октомври 2022 година. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

УП1 бр. 08-262/14 Република Северна Македонија, 
7 октомври 2022 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
__________ 

 
Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 

të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 
Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 
dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 
(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) 
РегKomisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve 
të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 7 tetor 2022, solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË 
PRODHUESIT PREFERENCIAL TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E  

RINOVUESHME TË ENERGJISË 
 
1. Me këtë aktvendim nuk vlen më për Marrjen e 

Statusit të Prodhuesit Preferencial të Energjisë Elektrike të 
Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr. 
08-262/14 („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut“, nr.1/15 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr.291/21), të dhënë për Shoqërinë 
e Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve SOLAR 
ENERXHI SISTEMS SHPKNJP,  Vallandovë, me seli në 
rr. Industriska nr.11 Rabrovë, Vallandovë, për centralin 
elektrik diellor „SOLAR ENERXHI SISTEMS“.  

2. Ky aktvendim të dërgohet deri te Shoqëria e 
Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve SOLAR 
ENERXHI SISTEMS SHPKNJP Vallandovë, te Ministria 
e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe 
Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut 
të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 
ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 
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internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa do të zbatohet nga data 11 tetor 2022. 

 
  Komisioni Rregullator i Energjetikës      

 dhe i Shërbimeve të Ujit të 
PA1 nr. 08-262/14 Republikës së Maqedonisë së Veriut  

7 tetor 2022  Kryetar, 
            Shkup Mарко Бислимоски, d.v. 

__________ 

3159. 
Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 

Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 7 октомври 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

ОД ОБНOВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија УП1 бр. 08-264/14 („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.1/15 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.291/21), издаденo 
на Друштвото за производство, трговија и услуги СО-
ЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ с.Рабро-
во Валандово, со седиште на ул. Индустриска бр.11 
Раброво, Валандово, за фотонапонската електроцентра-
ла „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“.  

2. Ова решение се доставува до Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОН-
СКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ с.Раброво Валандово, Ми-
нистерството за економија, Министерството за живот-
на средина и просторно планирање, Агенцијата за 
енергетика на Република Северна Македонија, опера-
торот на пазарот на електрична енергија и операторот 
на електродистрибутивниот систем. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“, и на веб страницата на Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија, а ќе се применува од 
11 октомври 2022 година. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

УП1 бр. 08-264/14 Република Северна Македонија, 
7 октомври 2022 година Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 

të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 

Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 

dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 

(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin 

Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) 

РегKomisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve 

të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 

mbajtur më 7 tetor 2022, solli këtë 

 

A K T V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 

AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË 

PRODHUESIT PREFERENCIAL TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E  

RINOVUESHME TË ENERGJISË 

 

1. Me këtë aktvendim nuk vlen më për Marrjen e 

Statusit të Prodhuesit Preferencial të Energjisë Elektrike të 

Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr. 

08-264/14 („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 

Veriut“, nr.1/15 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut“ nr.291/21), të dhënë për Shoqërinë 

e Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve SISTEMET 

SOLARE MAQEDONASE SHPKNJP f. Rabrovë, 

Vallandovë, me seli në rr. Industriska nr.11 Rabrovë, 

Vallandovë, për centralin elektrik diellor „SISTEMET 

SOLARE MAQEDONASE“.  

2. Ky aktvendim dërgohet deri te Shoqëria e Prodhimit, 

e Tregtisë dhe e Shërbimeve SISTEMET SOLARE 

MAQEDONASE SHPKNJP f. Rabrovë, Vallandovë, te 

Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe 

Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut 

të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të 

Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 

ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 

internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 

Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

ndërsa do të zbatohet nga data 11 tetor 2022. 

 

  Komisioni Rregullator i Energjetikës    

 dhe i Shërbimeve të Ujit të 

PA1 nr. 08-264/14 Republikës së Maqedonisë së Veriut  

7 tetor 2022  Kryetar, 

            Shkup Mарко Бислимоски, d.v. 
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С У Д С К И  О Г Л А С И  
 
  

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ 
Пред Основниот граѓански суд Скопје, во тек е пар-

нична постапка по тужбата на тужителот Даниел Став-
ров од Скопје, против тужените: Денис Куртановиќ, 
Сашо Јованоски и Инес Рестовиќ Куртановиќ од 
Скопје, на непозната адреса, за надомест на штета, со 
вредност 627.507 денари. 

Со Решение П4. бр. 494/21 од 19.9.2022 година, су-
дот на второтужениот Сашо Јовановски ул. „Т. Бош-
ковски-Тарцан“ бр. 3-Б, Скопје, му постави привремен 
застапник, адвокатот Горан Миленков ул. „Методија 
Шаторов-Шарло“ бр. 6-1/9, Скопје, кој ќе ги застапува 
интересите на второтужениот до правосилното завршу-
вање на постапката. 

Се повикува второтужениот Сашо Јовановски, ул. 
„Т. Бошковски-Тарцан“ бр. 3-Б, Скопје, во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот да се јави во судот 
лично или преку полномошник за да ја преземе по-
стапката. Во спротивно, таа ќе продолжи преку поста-
вениот привремен застапник. 

Од Основен граѓански суд Скопје, 3П4-494/21.  
                                                                            (49446) 

__________ 
  

Пред Основниот граѓански суд во Скопје, во тек е 
постапка по тужбата на тужителот Штедилница Мож-
ности ДОО Скопје, против тужениот Сашко Пецов од 
Неготино, за долг, со вредност 160.622 денари. 

Со Решение 6 МАЛВП-755/22 од 23.9.2022 година, 
судот на тужениот Сашко Пецов од Неготино му пос-
тави привремен застапник, адвокатот Горан Зафиров-
ски, кој ќе ги застапува интересите на тужениот до пра-
восилното завршување на постапката. 

Се повикува тужениот Сашко Пецов од Неготино, 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави 
во судот лично или преку полномошник за да ја презе-
ме постапката.  

Во спротивно, таа ќе продолжи преку поставениот 
привремен застапник. 

Од Основен граѓански суд Скопје, 6 МАЛВП-
755/22.                                                                      (49571) 
  

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар е заведен предмет 

МАЛВП-61/2022 по тужбата на тужителот Муареми 
Кадри од Балин Дол, ул. „Карагач“ б. б., Гостивар, про-
тив тужените Реџепи Зулбије и Реџепи Азис, двајцата 
од с. Балин Дол, ул. „Карагач“ б. б., Гостивар, за надо-
мест на нематеријална штета, со вредност на спорот 
150.000 денари. 

На Записникот од одржаното рочиште на ден 
5.10.2022 година, судот констатир дека на ден 1.8.2022 
година. во судот е примено известие од МВР ПС Гос-
тивар број 22.27.6.1.13-694 од 18.7.2022 година, со кое 
судот се известува дека по извршената проверка е кон-
статирано дека тужените Реџепи Зулбије и Реџепи 
Азис, живеат на адресата с. Балин Дол, ул. „Карагач“, 
Гостивар, но моментално се наоѓаат на привремена ра-
бота во Р Германија и не се достапни за органите на 
прогон. 

Со цел завршување на предметот, согласно со член 
76 став 2 точка 5 од Законот за парничната постапка, 
на тужените Реџепи Зулбије родена на ден 2.10.1965 
година, со адреса на живеење с. Балин Дол, ул. „Кара-
гач“ б. б., Гостивар и Реџепи Азис роден на ден 
1.10.1964 година, со адреса на живеење с. Балин Дол 
ул. „Карагач“ б. б., Гостивар, моментално на привреме-
на работа во Р Германија и недостапни за органите на 
прогон, им се поставува привремен застапник од редот 
на адвокатите на подрачјето на Основен суд во Гости-
вар, Фарук Мислими, адвокат од Гостивар, со цел да ги 
застапува нивните права и интереси во конкретниот 
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спор сѐ додека тие не се појават пред судот, односно сѐ 
додека органот за старателство не го извести судот де-
ка им поставил старател. 

Се повикуваат тужените Реџепи Зулбије, родена на 
ден 2.10.1965 година, со адреса на живеење с. Балин 
Дол, ул. „Карагач“ б. б., Гостивар и Реџепи Азис, роден 
на ден 1.10.1964 година, со адреса на живеење с. Балин 
Дол, ул. „Карагач“ б. б., Гостивар, моментално на 
привремена работа во Р Германија и недостапни за ор-
ганите на прогон, во рок од 15 дена од денот на објаву-
вање на овој оглас да се јават пред овој суд или да од-
редат полномошник кој ќе ги застапува во оваа по-
стапка. 

Од Основен суд – Гостивар, МАЛВП-61/2022. 
                                                                            (49569) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар е заведен предмет 
П1-106/21 по тужбата на тужителот Усеини Љазим од 
с. Ѓурѓевиште, против тужените Хајредин Абдули од с. 
Пирок и други, за утврдување право на сопственост, со 
вредност на спорот 150.000 денари. 

На Записникот од одржаното рочиште на ден 
20.9.2021 година, судот констатира дека согласно со 
барањето на судот и ургенцијата упатени до МВР ПС 
Гостивар и до МВР СВР Тетово по однос барањата по-
датоци од 2.6.2021 година на ден 3.8.2021 година, во 
судот е примено Известие од МВР ПС Гостивар ПО 
Галате рег. бр. 22.27.6.1.13-1072 од 26.7.2021 година, 
со кое судот се известува дека тужените: Иљјаси Абди-
раман, Иљјаси Фета и Иљјаси Исен се наоѓаат во Р 
Италија на привремена работа и не се достапни за орга-
ните на прогон. На истото рочиште, судот констатира 
дека на ден 13.8.2021 година, во судот е примено из-
вестие од МВР СВР Тетово ЕВ бр. 22.27.5.1.4-7052/21 
од 28.7.2021 година, со кое судот се известува дека ту-
жените Абдулмеџит Кадрија и Аливеби Кадрија се нао-
ѓаат во Р Хрватска и не се достапни за органите на про-
гон. 

Со цел завршување на предметот, согласно со член 
76 став 2 точка 5 од Законот за парничната постапка на 
тужените: Абдулмеџит Кадрија од с. Пирок, Аливеби 
Кадрија од с. Пирок, Иљјаси Абдираман од с. Сенокос, 
Иљјаси Фетах од с. Сенокос и Иљјаси Хисен од с. Се-
нокос, им се поставува привремен застапник од редот 
на адвокатите на подрачјето на Основен суд во Гости-
вар, Златко Тримчески, адвокат од Гостивар, со цел да 
ги застапува нивните права и интереси во конкретниот 
спор сѐ додека тие не се појават пред судот, односно сѐ 
додека органот за старателство не го извести судот де-
ка им поставил старател. 

Се повикуваат тужените: Абдулмеџит Кадрија од с. 
Пирок, Аливеби Кадрија од с. Пирок, Иљјаси Абдира-
ман од с. Сенокос, Иљјаси Фетах од с. Сенокос и Иљја-
си Хисен од с. Сенокос, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас да се јават пред овој суд 
или да одредат полномошник кој ќе ги застапува во 
оваа постапка. 

Од Основен суд – Гостивар, П1-106/21.         (49570) 
 
 

С Т Е Ч А Ј Н И  П О С Т А П К И  
 
  

Основниот граѓански суд Скопје, со Решение 3 Ст. 
бр. 156/19, преку стечајниот судија Сашка Трајковска, 
свикува завршно Собрание на доверители на стечајни-
от должник Друштво за производство, трговија и услу-
ги ВЕИБО ГАРМЕНТ ПРОДАКШН МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје – во стечај, вон рочиште, на ден 
5.10.2020 година, објавува дека се закажува завршно 

Собрание на доверители на стечајниот должник Друш-
тво за производство, трговија и услуги ВЕИБО ГАР-
МЕНТ ПРОДАКШН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје – 
во стечај, за ден 19.10.2022 година во 10:30 часот, во 
судница ХХIV на III кат, нов дел со следниот 

 
ДНЕВЕН РЕД 

1. Потврдување на Планот за конечна распределба 
на парични средства. 

2. Завршен извештај со предлог за заклучување на 
стечајната постапка над должникот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (49424) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Ирена Петрушевска, објавува дека со Решение 1 
Ст. бр. 131/22 од 27.9.2022 година, се поведува прет-
ходна постапка за испитување на условите за отворање 
стечајна постапка над должникот Друштво за 
консалтинг, промет и услуги Име Консалтинг ДООЕЛ  
Скопје, со седиште на бул. „8-ми Септември“ бр. 16, 
Скопје, со трансакциска сметка број 270070421910162  
во Халк банка АД Скопје, единствен матичен број на 
субјектот на уписот 7042191, единствен даночен број 
4057015529152  при УЈП – Регионална дирекција Скоп-
је и шифра на дејност 70.22 – Дејности на советување 
во врска со работењето и останато управување. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање стечајна постапка на должникот за 
18.10.2022 година во 9:30 часот, во судница број II на I 
кат. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Душко Тодевски, ул. „Владимир Комаров“ бр. 
40/8, Скопје. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите за управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесува-
њето на одлуката за отворање стечајна постапка со цел 
да се избегне значително намалување на имотот и да 
испита дали должникот има имот над кој може да се 
отвори и е доволен за спроведување на стечајната по-
стапка и намирување на трошоците на стечајната по-
стапка и побарувањата на доверителите и да изготви 
извештај за економско-финансиската состојба на долж-
никот.   

Се одредува општа забрана за располагање со имо-
тот на должникот.   

Се забранува одредување или спроведување на при-
силно извршување или обезбедување против должни-
кот. 

Се забранува исплата од сметките на должникот. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски да ги исполнуваат, а должниковите солидарни 
содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат 
своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. 

Од Основен граѓански суд – Скопје.               (49427) 
__________  

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Ирена Петрушевска, објавува дека со Решение I. 
Ст. бр. 233/16 од 22.9.2022 година, предлогот на стечај-
ниот должник Друштво за промет и услуги ЛОРЕКС 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје – во стечај, се усвојува. От-
ворената стечајна постапка над должникот Друштво за 
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промет и услуги ЛОРЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со седиште на ул. „Наум Наумовски-Борче“ бр. 50-1/6, 
со трансакциска сметка број 270044902070164 во Халк 
банка АД Скопје и транскациска сметка број 
380154180000102 во Прокредит банка АД Скопје, 
единствен матичeн број на субјектот на уписот 
4490207, единствен даночен број 4030900290749 при 
УЈП – Регионална  дирекција Скопје и шифра на деј-
ност 42.11 – Изградба на патишта и автопати се запира 
на предлог на должникот. 

По правосилноста на решението должникот повтор-
но стекнува право слободно да управува и да располага 
со имотот што влегол во стечајната маса. 

Се задолжува стечајниот управник да ги исполни 
сите обврски и да ги намири сите неоспорени побару-
вања што претставуваат обврски на стечајната маса. 

Се задолжува Централниот регистар на РСМ да из-
врши упис на решението во Трговскиот регистар вед-
наш по правосилноста на решението. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (49500) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Лупчо Тодоровски, објавува дека со Решение 2 
Ст. бр. 12/22 од 4.3.2022 година, се констатира повле-
кување на предлогот за отворање на стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за превоз и услуги 
Блу Бел Маритјам ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 50 Скопје, со трансак-
циска сметка бр. 250010101367681 во Шпаркасе банка 
АД Скопје број 270051308320122 при Халк банка АД 
Скопје и број 300000001517116 при Комерцијална бан-
ка АД Скопје, единствен матичен број на субјектот на 
уписот 5130832, единствен даночен број 
4030996117783 при УЈП – Регионална дирекција Скоп-
је и шифра на дејност 52.22 – Услужни дејност поврза-
ни со водниот превоз и претходната постапка се за-
пира. 

Трошоците на постапката во износ од 25.000 денари 
ги поднесува предлагачот. 

Се отповикува рочиштето поради изјаснување по 
предлогот за отворање на стечајна постапка закажано 
за 16.3.2022 година во 11:30 часот. 

Се укинува Решението на овој суд 2. Ст. бр.  12/22 
од 25.1.2022 година во делот содржан во став II со кој 
се определени мерки на обезбедување. 

Да се објави оглас на веб-страницата на Централен 
регистар на Република Северна Македонија – Регио-
нална регистрациона канцеларија – Скопје, во „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ и на ог-
ласната табла на судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (49534) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, објавува дека со Решение 

Ст. бр. 147/22 од 4.10.2022 година, се поведува прет-
ходна постапка за утврдување на причините за отвора-
ње стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги СОГО увоз-извпз ДООЕЛ Би-
тола, со седиште на ул. „Ленинова“ бр. 55, Битола, со 
ЕМБС на должникот 4911890 и даночен број 
4002994126730 со жиро-сметка број 500-0000002600-84 
депонент на Стопанска банка АД Битола, шифра на деј-
ност 45.20 – Одржување и поправка на моторни возила. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 21.10.2022 година 
во 10:00 часот, во судница бр. 55, на кое се повикуваат 
овластеното лице на должникот и привремениот стеча-
ен управник. 

Против ова Решение жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 

За привремен стечаен управник се определува овлас-
тениот стечаен управник Лилјана Трповска, бул. „1-ви 
Мај“ бр. 148/1/9, Битола, со мобилен телефон 078/213-
148. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесува-
њето на одлуката за отворање стечајна постапка со цел 
да се избегне значително намалување на имотот и да се 
испита дали од имотот на должникот можат да се на-
мират трошоците на постапката и да се намират об-
врските спрема доверителите и да изготви извештај за 
економско-финансиската состојба на должникот. 

Се задолжува должникот, да му овозможат на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските кни-
ги и во неговата деловна документација. 

Се применуваат мерки на обезбедување согласно со 
чл. 58 од Законот за стечај.  

Се забранува располагање со имотот на должникот 
освен со претходно одобрение на привремениот стечаен 
управник.  

Се забранува одредување или спроведување на при-
силно извршување или обезбедување против должникот. 

Се повикуваат должниците на должникот и долж-
никовите солидарни должници и гаранти без одлагање 
да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Да се објави оглас во „Службен весник на РСМ“, на 
огласната табла на судот и во Централен регистар на 
РСМ. 

Од Основен суд – Битола.                               (49562) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со Решение Ст. бр. 

145/22 од 30.9.2022 година, објавува дека се поведува 
претходна постапка за утврдување на причините за от-
ворање на стечајна постапка над должникот Друштво-
то за транспорт, шпедиција, трговија и производство 
ТК-ТРАНС Киро и Трајан ДОО Битола со седиште на 
ул. „Климент Охридски“ бр. 25/30, Битола, со ЕМБС на 
должникот 4303415 и даночен број 4002992119168 и 
шифра на дејност 68.20 – Издавање и управување со 
сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под 
закуп (лизинг) жиро-сметка број 500-0000000519-22 
депонент на Стопанска банка АД Битола. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање на стечајната постапка на ден 14.10.2022 год. 
во 12:00 часот, во судница бр. 55 на кое се повикуваат 
овластеното лице на должникот и привремениот стеча-
ен управник. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува ов-

ластениот стечаен управник Владо Талевски. 
Се забранува располагање со имотот на должникот, 

освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесување-
то на одлуката за отворање на стечајна постапка со цел 
да се избегне значително намалување на имотот и да се 
испита дали од имотот на должникот можат да се на-
мират трошоците на постапката и да се намират об-
врските спрема доверителите и да изготви извештај за 
економско-финансиската состојба на должникот. 
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Се задолжува должникот да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. 

Се забранува одредување и спроведување на при-
силно извршување или обезбедување против должни-
кот. 

Се повикуваат должниците на должникот и долж-
никовите солидарни должници и гаранти без одлагање 
да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Да се објави оглас во „Службен весник на РСМ“, на 
огласната табла на судот и во Централен регистар на 
РСМ. 

Од Основен суд – Битола.                               (49563) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, објавува дека со Решение 

Ст. бр. 146/2022 од 3.10.2022 година, се поведува прет-
ходна постапка за утврдување на причините за отвора-
ње стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство и трговија на големо и мало БИЛ – ВИО 
ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. „Жи-
кица Јовановиќ-Шпанац“ бр. 54, Битола, со жиро-смет-
ка бр. 210065851400135 во НЛБ Тутунска банка АД 
Скопје, 290200000373297 во ТТК банка АД Скопје, со 
ЕМБС 6585140 со даночен број 4002010518080 и пре-
тежна дејност 47.51. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 18.11.2022 година 
во 11:00 часот,  во соба 55. 

Против ова Решение жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува ов-

ластениот стечаен управник м-р Мирјана Попчановска 
од Битола. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесува-
њето на одлуката за отворање стечајна постапка со цел 
да се избегне значително намалување на имотот и да се 
испита дали од имотот на должникот можат да се на-
мират трошоците на постапката и да се намират об-
врските спрема доверителите и да изготви извештај за 
економско-финансиската состојба на должникот. 

Се задолжува должникот, да му овозможат на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да спроведе дејствија како и 
да му допушти увид во трговските книги и во неговата 
деловна документација. 

Се забранува одредување и спроведување на при-
силно извршување или обезбедување против должни-
кот. 

Се забранува истаплата од сметките на должникот.  
Се повикуваат должниците на должникот и долж-

никовите солидарни должници и гаранти без одлагање 
да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Од Основен суд – Битола.                                (49564) 
__________ 

  
Основниот суд во Битола, со Решение Ст. бр. 

104/22 од 14.9.2022 година, над должникот Трговско 
друштво за трговија на големо и мало, услуги, превоз 
„Валпром Стеван“ ДООЕЛ с. Долна Чарлија, Могила, 
со седиште во с. Долна Чарлија, Могила, запишан во 
Централен регистар  на РСМ, со ЕМБФС 5312027, ЕДБ 
4002999138486, со жиро-сметки во Шпаркасе банка АД 

Скопје со број 250-110002737-62 Стопанска банка АД 
Скопје со број 200-0011660870-44 и во НЛБ Тутунска 
банка АД Скопје со број 250-0110002737-62, со пре-
тежна дејност шифра 47.11 – Трговија на мало во нес-
пецијализирани продавници претежно со храна, пија-
лаци и тутун, отвора стечајна постапка, не ја спроведу-
ва и ја заклучува. 

Од Основен суд – Битола.                                (49565) 
__________ 

  
Основниот суд во Струмица со Решение Ст. бр. 

28/20 од 30.9.2022 година, објавува дека се закажува 
Собрание на доверители на должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги „Мулти Вегетаблес 
Корпоратион“ ДООЕЛ Струмицан во стечајн со след-
ниот 

 
Д Н Е В Е Н Р Е Д  

1. Разгледување на Извештајот подготвен од стечај-
ниот управник Димитар Ациев од Штип од 27.9.2022 
година со приложен предлог за запирање и заклучува-
ње на стечајната постапка над должникот, а согласно 
со чл. 205 од Законот за стечај. 

2. Произнесување – сослушување на доверителите 
по доставениот предлог за запирање на стечајната по-
стапка над должникот. 

Собранието на доверители ќе се одржи на ден 
27.10.2022 година во 12:00 часот, судница број 13 во 
Основен суд Струмица. 

Од Основен суд – Струмица.                           (49567) 
 
 

Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  
 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1294/2, катастарска култура зз н, површина 4.386 м2, 
заведена во Имотен лист број 321 за КО Карамани, 
имотот е на Благојче Колевски од Битола, ул. „1“ б. б., 
Долно Оризари со дел на посед 1/1 и се продава за цена 
од 6.000 евра во денарска противвредност според сред-
ниот курс на НБРСМ на денот на плаќањето, а данокот 
на промет на недвижностите, адвокатските и нотарски-
те трошоци и другите трошоци во врска со реализаци-
јата на Договорот за продажба ги плаќа купувачот.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите кои граничат 
со наведената парцела, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенствено купување. Изјавите за при-
фаќањето на понудата да се достават до нотарот Љупка 
Караџовска-Главинче од Битола, ул. „Филип Втори 
Македонски“ бр. 13/1, Битола.                              (49816) 

__________ 
  

Се огласува купопродажба на земјоделско зем-
јиште, кое се наоѓа на: Имотен лист бр. 1822, КО Сту-
деничани вон град, со дел на недвижност 1/1, построен 
на КП 559 дел 2, м. в. „Шејтаница“, култура зз/н, класа 
3 со површина 710 м2, за купопродажна цена од 
120.000 денари, сопственост на Ружди Зумбери.  

Се повикуваат соседите, граничарите и сосопстве-
ниците чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Ирфан Тахири од Скопје бул. „Крсте 
Мисирков“ бр. 10 А, Скопје.                                  (49817) 
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Се огласува купопродажба на земјоделско зем-
јиште, кое се наоѓа на Имотен лист бр. 1543, КО Студе-
ничани вон град, со дел на недвижност 1/1, построен на 
КП 561, м. в. „Под пруга“, култура 11000, класа 3 со 
површина 2.335 м2, за купопродажна цена од 172.000 
денари, сопственост на Кадри Реѓеп.  

Се повикуваат соседите, граничарите и сосопстве-
ниците чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Ирфан Тахири од Скопје бул. „Крсте 
Мисирков“ бр. 10 А, Скопје.                                  (49818) 

__________ 
  

Се огласува купопродажба на земјоделско зем-
јиште, кое се наоѓа на Имотен лист број: 222, КО Сту-
деничани вон град, со дел на недвижност 1/1, построен 
на КП 560, м. в. „Шејтаница“, култура 11000, класа 3 
со површина 1.826 м2, за купопродажна цена од 
172.000 денари, сопственост на Рамадани Мерадије.  

Се повикуваат соседите, граничарите и сосопстве-
ниците чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Ирфан Тахири од Скопје бул. „Крсте 
Мисирков“ бр. 10 А, Скопје.                                  (49819) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште нива, КП бр. 
4535, дел 1, м. в. „Село“, класа 4, со површина од 750 
м2 во КО Моноспитово, заведено во Имотен лист бр. 
1510 за КО Моноспитово, во сопственост на Тони Бан-
сколиев од Струмица, ул.„Солунска“ бр.6, за купопро-
дажна цена од 60.000 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите на земјиштето, како и гранича-
рите на земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“ доколку се заинтересирани да ја купат 
горенаведената недвижност, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, ќе го изгубат 
правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Верица Стевкова од Струмица, ул. „Ле-
нинова“ б. б.                                                            (49820) 

__________ 
  

Се објавува засновање на залог на недвижност во 
сопственост на заложниот должник Друштво за произ-
водство, промет и услуги ЦИЛЕ-ИНЖИЊЕРИНГ Цве-
тан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Кле-
ноец“ бр. 91, Карпош, Скопје, со Солемнизација - До-
говор за залог на недвижен имот со својство на из-
вршна исправа ОДУ број 790/22 од 5.10.2022 година 
потврден од нотар Мери Весова, на стан во градба во 
Скопје, КО Ѓорче Петров 6, на КП 9242/3, влез 1, кат 
К1, стан број 12, со вкупна површина 41 м2 и ходници, 
скали и други делови од објект во обем кој му припаѓа 
на стан бр. 12, сопственост на заложниот должник спо-
ред Лист за предбележување на градба број 98221 КО 
Ѓорче Петров 6, како обезбедување на побарувањето 
на доверителот Комеријцална банка АД Скопје, по До-
говор за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа 
на заложно право бр. 02-401/3634 од 29.9.2022 година, 
склучен со должникот Петар Видоевски од Тетово, на 
износ од 2.147.700 денари.                                     (49823) 

Се објавува засновање на залог на недвижност во 
сопственост на заложниот должник Друштво за проек-
тирање, инжинеринг, промет и услуги СТОКУЌА ДО-
ОЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Лондонска“ бр. 1/лок. 
1, Скопје, Карпош, со Нотарски акт - Договор за хипо-
тека на недвижен имот со својство на извршна исправа 
ОДУ број 789/22 од 5.10.2022 година, сочинет од нота-
рот Мери Весова, на невижен имот во Скопје, КО Кар-
пош, на КП 3183/2 ул. „Новопроектирана“ б. б., зграда 
1, намена А2-2, влез 1, кат К8, бр 81 - стан со вкупна 
површина од 89 м2, сопственост на заложниот долж-
ник според Имотен лист број 83653 КО Карпош, како 
обезбедување на побарувањето на доверителот НЛБ 
банка АД Скопје, по Договор број КР2022/78642 од 
21.9.2022 година за одобрување на станбен кредит, 
склучен со должниците Драган Прастов и Јасмина 
Прастова, двајцата од Скопје, на износ од 40.000,00 
евра.                                                                          (49824) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижен имот - хипотека, со својство на извршна ис-
права, составен од нотарот Даниел Живачки со седиш-
те на ул. „11-ти Октомври“ бр. 1-9/2 под ОДУ бр. 
458/22 од ден 5.10.2022 година, склучен помеѓу НЛБ 
банка АД Скопје/21, како заложен доверител и Друш-
тво за производство трговија и услуги УНОГРАДБА 
ДОО увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. „7“ бр. 20 
во Куманово и ЕМБС 7422032, како заложен должник, 
засновано е заложно право - хипотека над недвижен 
имот запишан во Лист за предбележана градба бр. 
83480 заради обезбедување на парично побарување на 
побарување кое произлегува од Договор за одобрување 
на станбен кредит бр. КР2022/80025, од 27.9.2022 годи-
на на должникот Далибор Спасовски и Ненад Спасов-
ски, со износ од 44.200,00 евра.                             (49825) 

__________ 
  

Се огласува продажба на земјоделско земјиште со 
катастарски индикации: КП бр. 3961, место викано 
„Раскрсје“, катастарска култура 11000, класа 5, со пов-
ршина од 1.206 м2, запишано во Имотен лист бр. 412 за 
КО Никуљане, за вкупна купопродажна цена од 36.180 
денари, сопственост на продавачот Благица Алексиќ.  

Се повикуваат лицата кои имаат право на првен-
ствено купување, сите заеднички сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата.  

Во спротивно, го губат правото на првенствено ку-
пување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до нотарот Даниел Живачки, со седиште во 
Куманово на ул. „11 Октомври“ бр. 1-2/9, со приложен 
доказ за депонирани средства со висина на утврдената 
купопродажна цена.                                                (49826) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот нива КП бр. 7859, дел 2, 
место викано/улица „Клјуково“, кат. култура зз н, кла-
са 4, со површина во 575 м2, опишан на Лист Б во Имо-
тен лист број 38952 за КО Тетово вон гр. и идеален дел 
од 1/2 од КП бр. 7859, дел 6, место викано/улица „Кл-
јуково“, кат. култура зз н, класа 4, со површина во 160 
м2, опишан на Лист Б во Имотен лист број 38954 за КО 
Тетово вон гр., сопственост на Фатмир Куртиши за 
вкупна купопродажна цена од 8.000,00 евра (осум илја-
ди евра) изразени во денарска противвредност според 
средниот курс на НБРСМ.  

Согласно со член 15 став 1 и 4 од Законот за земјо-
делско земјиште се повикуваат соседите чиј недвижен 
имот се граничи со имотите што се продаваат, во рок 
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од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Фатиме Дурмиши ул. „Илинденска“ бр. 
79, Тетово, тел. 044/333-096 или емаил адреса fatime. 
Durmishi@nkrm.org.mk.                                          (49833) 

__________ 
  

Врз основа на Договор за залог врз недвижност – 
хипотека со својство на извршна исправа, склучен во 
Скопје на ден 6.10.2022 година, потврден под ОДУ бр. 
452/22 од 6.10.2022 година, пред нотарот Сашо Васи-
левски од Скопје, склучен помеѓу НЛБ банка АД Скоп-
је со ЕМБС 4664531, седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 
1 во Скопје како заложен доверител и Друштво за гра-
дежништво и услуги БОНАНЦА УРБАН ДОО Скопје 
со ЕМБС 7097077, седиште на ул. „МАНАПО“ бр. 2-1 
кат 2 локал 131 во Скопје, како заложен должник, вос-
тановено е заложно право врз недвижен имот во Скопје 
и тоа: станбен простор во Скопје на КП 6891, за КО 
Ѓорче Петров 4 – Влае, ред. број 111, зграда 3, влез 2, 
кат К5, број 24Б, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда – стан, со површина од 54 м2 и ред. број 110, 
зграда 3, влез 2, кат К5, број 24Б, намена на посебен/за-
еднички дел од зграда – помошни површини, со пов-
ршина од 2 м2, право на градба и идна сопственост на 
Друштво за градежништво и услуги БОНАНЦА УР-
БАН ДОО Скопје со ЕМБС 7097077, запишано во Лист 
за предбележување на градба број 104708 за КО Ѓорче 
Петров 4 – Влае, кој имот заложниот должник го зало-
жува како обезбедување на паричното побарување на 
заложниот доверител НЛБ банка АД Скопје на износ 
од 35.000,00 евра, кое побарување произлегува од До-
говор бр. KR2022/76231 за одобрување на станбен кре-
дит, склучен во Скопје на ден 28.9.2022 година. (49837) 

__________ 
  

Врз основа на Договор за залог – хипотека со свој-
ство на извршна исправа сочинет под ОДУ број 445/22 
од 4.10.2022 година пред нотарот Сашо Василевски од 
Скопје, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје со 
ЕМБС 4065549, седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 7 
во Скопје како заложен доверител и ФАБРИКА КАР-
ПОШ - Акционерско друштво за проектирање, произ-
водство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, 
индустриски објекти, мостови и далноводи Скопје со 
ЕМБС 4054890, седиште на ул. „Ацо Шопов“ бр. 76 во 
Скопје – Ѓорче Петров како заложен должник, востано-
вено е заложно право врз недвижен имот во Скопје и 
тоа: КП 3204, дел 4, број на зграда 49, влез 1, кат ПР, 
број 7, намена на посебен/заеднички дел од зграда – 
помошни површини, со површина од 1 м2, КП 3204, 
дел 4, број на зграда 49, влез 1, кат ПР, број 7, намена 
на посебен/заеднички дел од зграда - стан, со површи-
на од 39 м2, КП 3204, дел 4, број на зграда 49, влез 1, 
кат ПО-1, број 44, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда – гаражно место во затворен простор, со пов-
ршина од 13 м2, право на градба и идна сопственост на 
ФАБРИКА КАРПОШ АД Скопје, запишано во Лист за 
предбележување на градба број 104197 за КО Ѓорче 
Петров 4 - Влае, кој имот заложниот должник го зало-
жува како обезбедување на паричното побарување на 
заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје кое 
побарување произлегува од Договор за одобрување на 
станбен кредит број 3089030890 на износ од 49.140,00 
евра.                                                                          (49838) 

Врз основа на Договор за залог – хипотека со свој-
ство на извршна исправа сочинет под ОДУ број 441/22 
од 29.9.2022 година пред нотар Сашо Василевски од 
Скопје, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје со 
ЕМБС 4065549, седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 7 
во Скопје како заложен доверител и ФАБРИКА КАР-
ПОШ - Акционерско друштво за проектирање, произ-
водство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, 
индустриски објекти, мостови и далноводи Скопје со 
ЕМБС 4054890, седиште на ул. „Ацо Шопов“ бр. 76 во 
Скопје – Ѓорче Петров како заложен должник, востано-
вено е заложно право врз недвижен имот во Скопје и 
тоа: КП 3204, дел 4, број на зграда 1, влез 1, кат ПР, 
број 7, намена на посебен/заеднички дел од зграда – 
помошни површини, со површина од 3 м2 и КП 3204, 
дел 4, број на зграда 1, влез 1, кат ПР, број 7, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда - стан, со површина 
од 37 м2 и КП 3204, дел 4, број на зграда 1, влез 1, кат 
ПО-2, број 62, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда – гаражно место во затворен простор, со пов-
ршина од 12 м2, запишано во Лист за предбележување 
на градба број 103941 за КО Ѓорче Петров 4 - Влае; кој 
имот заложниот должник го заложува како обезбедува-
ње на паричното побарување на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Скопје кое побарување произле-
гува од Договор за одобрување на станбен кредит број 
3084230842 со износ од 40.000,00 евра.               (49839) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог – хи-
потека со својство на извршна исправа склучен на ден 
28.9.2022 година, сочинет под ОДУ бр. 432/22 пред но-
тарот Сашо Василевски од Скопје, склучен помеѓу 
Прокредит банка АД Скопје со ЕМБС 5774136, седиш-
те на ул. „Манапо“ бр. 7 во Скопје како заложен дове-
рител и Друштво за трговија и услуги З и В-КОМПА-
НИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на 
ул.„11“ бр.13 Јурумлери, Гази Баба, со ЕМБС 4177541 
и ЕДБ 4030990160393 како должник и заложен долж-
ник, востановено е заложно право врз земјиште во 
Скопје на место викано/улица „ШАМАК“ за КО Мра-
лино, со следниот опис: КП 469, дел 3, катастарска 
култура ЗЗ Л, класа 4, со површина од 3699 м2, запи-
шано во Имотен лист број 73 за КО Мралино и земјиш-
те во Скопје на место викано/улица „ШАМАК“ за КО 
Мралино, со следниот опис: КП 469, дел 2, катастарска 
култура ЗЗ Л, класа 4, со површина од 3410 м2, запи-
шано во Имотен лист број 74 за КО Мралино и залож-
но право на објект на кој заложниот должник има пра-
во на градење, а кој е со следниот опис: КП 469/3, број 
на зграда 1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и др. објект деловна прос-
торија, со внатрешна површина од 1967 м2, запишано 
на Лист за предбележување на градба бр.1141 за КО 
Мралино, сопственост на заложниот должник, кој имот 
должникот - заложен должник го заложува како обез-
бедување на паричното побарување на заложниот дове-
рител Прокредит банка АД Скопје со износ од 
500.000,00 евра, кое побарување произлегува од Дого-
вор за рамковен лимит бр. FW10.1366.                (49840) 

__________ 
  
 

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот 
со својство на извршна исправа склучен на ден 
30.9.2022 година, потврден под ОДУ бр.442/22 од 
30.9.2022 година пред нотарот Сашо Василевски од 
Скопје, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје 
со ЕМБС 4065573, седиште на ул. „Орце Николов“ бр. 
3 во Скопје како заложен доверител, Друштво за про-
изводство и трговија КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО 
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увоз-извоз Скопје со ЕМБС 4302052, седиште на ул. 
„Борис Трајковски“ бр. 212 во Скопје, Кисела Вода ка-
ко заложен должник и Друштво за градежништво и ус-
луги ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт Скопје 
со ЕМБС 6671853, седиште на бул. „Илинден“ бр. 109 
лок. 3 во Скопје, Карпош како заложен должник, воста-
новено е заложно право врз недвижен имот во Скопје и 
тоа: станбен простор во Скопје, КО Карпош и тоа: КП 
682/1, зграда 1, влез Д кат К3, број 22, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда - стан, во површина од 92 
м2, КП 682/1, зграда 1, влез Д, кат К3, број 22, намена 
на посебен/заеднички дел од зграда – помошни пов-
ршини, во површина од 5 м2 и КП 682/1, зграда 1, влез 
1, кат ПО, број 160/161, намена на посебен/заеднички 
дел од гаражно место во затворен простор, во површи-
на од 12м2, право на градба и идна сопственост на 
КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО увоз-извоз Скопје и 
ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт Скопје, запи-
шано во Лист за предбележување на градба број 89152 
за КО Карпош; Кој имот заложните должници го зало-
жуваат како обезбедување на паричното побарување на 
заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје 
на износ од 132.600,00 евра, кое побарување произле-
гува од ДОГОВОР за кредит за купување на станбен 
простор заведен во банката под Бр. 02-401-0154399.5, 
склучен во Скопје на ден 27.9.2022 година.         (49841) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за регистри-
ран невладетелски залог сочинет под ОДУ Број 435/22 
од 30.9.2022 година пред нотар Сашо Василевски од 
Скопје, склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје со ЕМ-
БС 4664531, седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1 во 
Скопје, Центар како заложен доверител, Друштво за 
транспорт, трговија и услуги БАТЕ-КОМЕРЦ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со ЕМБС 5703727, седиште на ул. 
„Наум Чакаров“ бр. 42А во Ѓорче Петров како долж-
ник-заложен должник, востановено е заложно право 
врз подвижни предмети - идна сопственост на залож-
ните должници заведени во Централен регистар-зало-
жен регистар Скопје под единствен деловоден иденти-
фикационен број 15020220003011 од 29.9.2022 год. кои 
заложниот должник ги заложуваат како обезбедување 
на паричното побарување на заложниот доверител 
НЛБ банка АД Скопје на износ 385.000,00 евра (триста 
осумдесет и пет илјади евра) кое побарување произле-
гува од Договор за одобрување на рамковен револвинг 
лимит врз основа на договорен залог со број 1002-566 
од 26.9.2022 година склучен на ден 26.9.2022 година во 
Скопје.                                                                      (49842) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог - хи-
потека со својство на извршна исправа сочинет под 
ОДУ бр. 437/22 од 29.9.2022 година пред нотарот Сашо 
Василевски од Скопје, склучен помеѓу Шпаркасе банка 
АД Скопје со ЕМБС 4558669, седиште на ул. „Орце 
Николов“ бр. 54 во Скопје како заложен доверител, 
Друштво за градежништво и услуги ГРОТЕКС ГРАД-
БА ДОО експорт-импорт Скопје со ЕМБС 6671853, се-
диште на бул. „Илинден“ бр. 109 лок. 3 во Скопје - 
Карпош како заложен должник и Друштво за производ-
ство и трговија КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО увоз-
извоз Скопје со ЕМБС 4302052, седиште на ул. „Борис 
Трајковски“ бр. 212 во Скопје, Кисела Вода како зало-
жен должник, востановено е заложно право врз недви-
жен имот во Скопје и тоа: станбен простор во Скопје 
на КП 682, дел 1, зграда 1, влез В, кат К5, број 34, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда - стан, во пов-
ршина од 48 м2, КП 682, дел 1, зграда 1, влез В, кат К5, 
број 34, намена на посебен/заеднички дел од зграда - 

помошни површини, во површина од 6 м2, КП 682, дел 
1, зграда 1, влез 1, кат ПО, број 221/222, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда – гаражно место во зат-
ворен простор, во површина од 12 м2 и КП 682, дел 1, 
зграда 1, влез 1, кат ПО, број 223/224, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда – гаражно место во затво-
рен простор, во површина од 12 м2, право на градба и 
идна сопственост на ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-
импорт Скопје и КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО 
Скопје, запишано во Лист за предбележување на град-
ба број 89152 за КО Карпош; Кој имот заложните 
должници го заложуваат како обезбедување на парич-
ното побарување на заложниот доверител Шпаркасе 
банка АД Скопје на износ од 86.445,00 евра, по основ 
на ДОГОВОР за станбен кредит број 0907-85365/3-
010028 од 28.9.2022 година.                                   (49843) 

__________ 
  

Се продава земјодлско земјиште, недвижен имот нa 
КП 478, м. в. „Горна Марјаница“, култура зз н, класа 4, 
површина 1.223 м2, и КП 479, м. в. „Горна Марјаница“, 
култура зз н, класа 4, површина 1.275 м2, запишана во 
Имотен лист број 641 за КО Опила со дел на посед на 
1/1 на име на продвачот Савовски Јовица од Инџиково 
ул. „Сава Михајлов“ 10 бр. 9Б, од Скопје Гази Баба. 
Вкупната купопродажна цена е во износ од 384.000 де-
нари.  

Сите заинтересирани купувачи (сосопственици и 
соседи) може да се јават во рок од 8 (осум) дена од об-
јавувањето на огласот на продавачот Савовски Јовица 
од Инџиково ул. „Сава Михајлов“ 10 бр. 9-Б, од 
Скопје, Гази Баба или во нотарската канцеларија на но-
тарот Весна Митровска од Крива Паланка на ул. „Св. 
Јоаким Осоговски“ бр. 162-2.                                (49879) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште со 1/1 идеален 
дел од КП бр. 943, место викано „Мургач“, кат. култу-
ра зз, со површина од 1.765 м2 во Имотен лист бр.419 
за КО САРАЌИНО издадени од Агенција за катастар 
на недвижности-Одделение за катастар на недвижнос-
ти Тетово сопственост на Радич Димитриески од с. Са-
раќино, со живеалиште во с. Сараќино ул. „101“ б. б. со 
право на сопственост дел на посед 1/1 идеален дел. По-
горецитираниот недвижен имот се продава за цена од 
2.500 евра.  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани да ја купат гореопи-
шаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата.  

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенствено купување на предметната нед-
вижност.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Лирим Абдили, ул. „Илинденска“ ГТЦ 
бр. 2-1/5 во Тетово.                                                 (49882) 

__________ 
  
 

Се заснова заложно право – хипотека врз недвижен 
имот сопственост на Друштво за производство, трго-
вија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги 
ДЕА-КОМ ДОО експорт-импорт Гостивар, со седиште 
во Гостивар, на ул. „Душко Поповиќ“ бр. 2 А, Гости-
вар, запишано во Трговскиот регистар на Централниот 
регистар на РСМ, со ЕМБС 5672333 и тоа: стан во 
станбена зграда која се гради на КП 6467/2 за КО Ѓор-
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че Петров 4-Влае запишан како: КП 6467, дел 2, адреса 
(улица и куќен број на зграда) „Ѓ. Петров“, број на 
зграда 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат К4, број 69, 
намена на посебен дел од зграда СТ, со површина од 88 
м2, КП 6467, дел 2, адреса (улица и куќен број на 
зграда) „Ѓ. Петров“, број на зграда 1, намена на зграда 
А2-1, влез 1, кат К4, број 69, намена на посебен дел од 
зграда ПП, со површина од 3 м2, КП 6467, дел 2, адре-
са (улица и куќен број на зграда) „Ѓ. Петров“, број на 
зграда 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат ПО-1, број 
123/163, намена на посебен дел од зграда ГМЗП, со 
површина од 15 м2, КП 6467, дел 2, адреса (улица и ку-
ќен број на зграда) „Ѓ. Петров“, број на зграда 1, наме-
на на зграда А2-1, влез 1, кат ПО-1, број 34, намена на 
посебен дел од зграда П, со површина од 3 м2, КП 
6467, дел 2, адреса (улица и куќен број на зграда) „Ѓ. 
Петров“, број на зграда 1, намена на зграда А2-1, влез 
1, кат ПО-1, број 35, намена на посебен дел од зграда 
П, со површина од 4 м2, евидентирани во Имотен лист 
број 103598 за КО Ѓорче Петров 4-Влае, во корист на 
заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, со 
седиште во Скопје на ул. „11-ти Октомври“ бр. 7, со 
ЕМБС 4065549, заради обезбедување на побарувањето 
во износ од 91.453,00 евра (деведесет и една илјада и 
четиристотини педесет и три евра), врз основа на Но-
тарски акт - Договор за засновање на заложно право 
врз недвижен имот ОДУ број 1044/22 од 7.10.2022 го-
дина од нотарот Ана Дојчиновска.                       (49886) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште - нива, означено 
како КП бр. 379, дел 6, место викано „Доганица“, кат. 
култура 11000, 2-ра класа, со површина од 2.463 м2, 
опишана во Имотен лист бр. 426 за КО ДОЛНО 
СЕДЛАРЦЕ издаден од Агенција за катастар на недвиж-
ности-Одделение за катастар на недвижности - Тетово 
сопственост на Даути Нијази Амет со живеалиште во с. 
Камењане, ул. „101“ б. б., Тетово, со право на сопстве-
ност дел на посед 1/1 идеален дел. Погорецитираниот 
недвижен имот се продава за цена од 180.000 денари.  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани да ја купат гореопи-
шаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата.  

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенствено купување на предметната нед-
вижност.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Лирим Абдили, ул. „ЈНА“ бр. 31/1 во 
Тетово.                                                                     (49887) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште заведено на КП 
бр. 389, м. в. „Шипокно“, катастарска култура 16000, 
катастарска класа 5, со површина од 4.294 м2 со право 
на сопственост, запишано во Лист Б од Имотен лист 
бр. 225 за КО Коњско, за вкупна купопродажна цена во 
износ од 5.000,00 (пет илјади) евра во денарска про-
тиввредност, сопственост на Стефан Наумоски со жи-
веалиште во Шипокно, Охрид.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и непосредните соседи како лица со првен-
ствено право на купување, изјавите за прифаќањето на 
понудата да ги достават до нотарот Васко Паскали ул. 
„Димитар Влахов“ бр. 9-А, Охрид, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“. Во спротивно, го губат правото на 
првенство.                                                                (49888) 

Се продава земјоделско земјиште заведено на КП 
бр. 40/4, м. в. „Трново“, катастарска култура зз-н, со 
површина од 3.923 м2 со право на сопственост, запи-
шано во Лист Б од Имотен лист бр. 64202 за КО Охрид 
4, за вкупна купопродажна цена во износ од 11.769,00 
евра во денарска противвредност, сопственост на Зоран 
Трпески со живеалиште во САД.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и непосредните соседи како лица со првен-
ствено право на купување, изјавите за прифаќањето на 
понудата да ги достават до нотарот Васко Паскали ул. 
„Димитар Влахов“ бр. 9-А, Охрид, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“. Во спротивно, го губат правото на 
првенство.                                                                (49889) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште заведено на КП 
бр. 12/1, м. в. „Лаг“, катастарска култура н, со површи-
на од 1.577 м2, КП бр. 18/4, м. в. „Средорек“, катастар-
ска култура н, со површина од 1696 м2, КП бр. 25/3, м. 
в. „Воденица“, катастарска култура н, со површина од 
1.696 м2, КП бр. 581/1, м. в. „Бајник“, катастарска кул-
тура н, со површина од 1.217 м2, КП бр. 587/1, м. в. 
„Бајник“, катастарска култура н, со површина од 2.038 
м2, со право на сопственост, запишано во Лист Б од 
Имотен лист бр. 515 за КО Долно Лакочереј, вон град, 
за купопродажна цена во износ од 2,00 (две) евра во де-
нарска противвредност за метар квадратен, сопстве-
ност на Зоран Трпески со живеалиште во САД.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и непосредните соседи како лица со првен-
ствено право на купување, изјавите за прифаќањето на 
понудата да ги достават до нотарот Васко Паскали ул. 
„Димитар Влахов“ бр. 9-А, Охрид, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“. Во спротивно, го губат правото на 
првенство.                                                                (49890) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште заведено на КП 
бр. 3161, м. в. „Св. Мартинија“, култура 15000, класа 5, 
со површина од 508 м2 со право на сосопственост, за-
пишано во Лист Б од Имотен лист бр. 1462 за КО Ел-
шани, за вкупна купопродажна цена во износ од 
10.160,00 (десет илјади сто и шеесет) евра во денарска 
противвредност по средниот курс на НБРСМ, сосоп-
ственост на Никола Кордоски со живеалиште во Ел-
шани, Охрид, Димитри Кордоски со живеалиште во 
Елшани, Охрид и Трајан Кордоски со живеалиште во 
Елшани, Охрид.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и непосредните соседи како лица со првен-
ствено право на купување, изјавите за прифаќањето на 
понудата да ги достават до нотарот Васко Паскали ул. 
„Димитар Влахов“ бр. 9-А, Охрид, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“. Во спротивно, го губат правото на 
првенство.                                                                (49891) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште - нива во место 
викано „Оџин Чукар“, класа 4, право на недвижност на 
КП бр. 1710/1, со површина од 632 м2, нива во место 
викано „Оџин Чукар“, класа 4, право на недвижност на 
КП бр. 1710/3, со површина од 417 м2, запишани во 
Имотен лист број 91 за КО Козбунар, во сопственост 
на Никола Вучков од Радовиш за цена од 1.232.000 де-
нари.  

Се повикуваат лицата кои согласно со чл. 15, став 1 
од Законот за земјоделскo земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 135/2007) имаат право на првенствено купу-
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вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава) на посочениот недвижен имот, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство на купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (49892) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште - лозје во место 
викано „Демир Капија“, класа 3, право на недвижност 
на КП бр. 3101/3, со површина од 1.357 м2, нива во 
место викано „Демир Капија“, класа 3, право на нед-
вижност на КП бр. 3101/4, со површина од 692 м2, за-
пишани во Имотен лист број 2758 за КО Радовиш вон 
град, во сопственост на Теневска Соња од Радовиш за 
цена од 60.000 денари.  

Се повикуваат лицата кои согласно со чл. 15, став 1 
од Законот за земјоделскo земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 135/2007) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава) на посочениот недвижен имот, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство на купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (49893) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште -лозје во место 
викано „Река“, класа 4, право на недвижност на КП бр. 
190/1, со површина од 990 м2, нива во место викано 
„Река“, класа 4, право на недвижност на КП бр. 190/1, 
со површина од 2.465 м2, овоштарник во место викано 
„Река“, класа 2, право на недвижност на КП бр. 190/1, 
со површина од 1.980 м2, овоштарник во место викано 
„Река“, класа 2, право на недвижност на КП бр. 190/2, 
со површина од 1.086 м2, запишани во Имотен лист 
број 1660 КО Радовиш вон г. р., во сопственост на 
Депова Гуна од Радовиш, Илиева Лимонка од Штип и 
Келич Анета од Сомбор Србија за цена од 2.650 евра.  

Се повикуваат лицата кои согласно со чл. 15, став 1 
од Законот за земјоделскo земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 135/2007) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава) на посочениот недвижен имот, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство на купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (49894) 

__________ 
  

Се продава следниот недвижен имот: КП бр. 35, дел 
1 на место викано „Маздраче“, култура 11000 од 5 
класа, со површина од 3.133 м2, видно од Имотен лист 
со број 1011 за КО ЧЕГРАНЕ издаден од АКН ГОСТИ-
ВАР сосопственост на продавачите Нусрет Авзиу од 
Гостивар, Шеип Авзиу од Гостивар и Адис Авзиу од 
Гостивар за вкупна цена од 90.000 (деведесет илјади) 
денари.  

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Зарија Џафери од Гостивар, ул. „Браќа 
Ѓиноски“ бр. 75/Б, лок. 14.                                     (49896) 

__________ 
  

Се продава следниот недвижен имот на КП бр. 35, 
дел 2 на место викано „Маздраче“, култура зз л од 5 
класа со површина од 3.220 м2, видно од Имотен лист 
со број 1013 за КО ЧЕГРАНЕ издаден од АКН ГОСТИ-
ВАР сосопственост на продавачите Ќемал Авзиу од 
Гостивар и Муедин Авзиу од Гостивар за вкупна цена 
од 90.000 (деведесет илјади) денари.  

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Зарија Џафери од Гостивар, ул. „Браќа 
Ѓиноски“ бр. 75/Б, лок. 14.                                     (49976) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште: КП бр. 1082, дел 
1, место викано „Долни Ливади“, култура 11000, класа 
11000, класа 4-та, со површина од 1.972 м2, сопстве-
ност, запишани во Имотен лист број 454 за КО Драс-
лајца, во сопственост на Трајан Стојаноски од с. Драс-
лајца Струга, за продажна цена од 13.000,00 евра во де-
нарска противвредност.  

Се повикуваат сите соседи, чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на огласот, да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Сашо Ѓурчиноски од Струга, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 52.                                                    (49978) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за хипотека, 
со својство на извршна исправа, составен во форма на 
Нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Скопје, под 
ОДУ број 487/22 од 6 октомври 2022 година, склучен 
меѓу Стопанска банка АД Скопје, како заложен дове-
рител, и Друштвото за меѓународен транспорт и шпе-
диција ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. 34 број 22 Илинден, Илинден 
во Скопје, со матичен број ЕМБС 4408802, како зало-
жен должник, заради обезбедување на побарување на 
заложниот доверител во износ до 57.970,00 евра, со 
трошоци и споредни побарувања засновано е заложно 
право - хипотека од прв ред врз недвижен сопственост 
на заложниот должник и тоа - стан во објект во градба 
во Скопје, на адреса „Б. Стефковски“, на КП број 1883 
дел 3 во КО Маџари, број на зграда 0, влез 1, кат К4, 
број 48, со намена на посебен/заеднички дел од зграда 
и друг објект стан, со површина од 54 метри квад-
ратни, влез 1, кат К4, број 48 со намена на посебен/за-
еднички дел од зграда и друг објект помошни просто-
рии (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 8 метри 
квадратни, видно од Лист за предбележување на градба 
број 70346 за КО Маџари издаден од Агенцијата за ка-
тастар на недвижности на Република Северна Македо-
нија.                                                                          (49979) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/4 идеален 
дел сосопственост на на КП бр. 145, м. в. „Сенките“, 
катастарска култура зз/н, дел 1, со површина од 5.672 
м2, запишанo во Имотен лист бр. 387 во КО Просени-
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ково вон град, издаден од АКН на РСМ, Одделение за 
катастар на недвижности - Струмица, за купопродажна 
цена од 49.200 денари, сопственост на Даниела Топало-
ва од Просениково.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување: заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, како и соседите чиешто земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се 
изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Стевица Јанева, со седиште на ул. „Ле-
нинова“ бр. 3, зграда 1/1, кат ПР, Струмица.       (49980) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/4 идеален 
дел сосопственост на на КП бр. 727, м. в. „Арламки“, 
катастарска култура зз/н, дел 1, со површина од 1.684 
м2, запишанo во Имотен лист бр. 387 во КО Просени-
ково вон град, издаден од АКН на РСМ, Одделение за 
катастар на недвижности - Струмица, за купопродажна 
цена од 30.750 денари, сосопственост на Даниела Топа-
лова од Просениково.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување: заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, како и соседите чиешто земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се 
изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Стевица Јанева, со седиште на ул. „Ле-
нинова“ бр. 3, зграда 1/1, кат ПР, Струмица.       (49981) 

__________ 
  

Врз основа на Солемнизација - Договор за залог на 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
бр. 278/2022, составен од нотарот Александар Гуњов-
ски од Штип на ден 5.10.2022 година, воспоставено е 
заложно право врз недвижен имот во сопственост на 
КОЛЕ-ТРАНС ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДОО Штип, 
ЕМБС 4348699, утврден во Имотен лист број 101809 за 
КО Штип 3, Имотен лист број 101522 за КО Штип 3 и 
Имотен лист број 101535 за КО Штип 3, построен на 
КП 4459/2, заведен како стан со помошни површини, 
со вкупна внатрешна површина од 58 м2, заедно со не-
определен дел од заедничката сопственост што прет-
ставува ходници, скали, лифт и други заеднички прос-
тории и градежно земјиште, кој залог ќе служи како 
обезбедување на побарувањата на доверителот Комер-
цијална банка АД Скопје, кои произлегуваат од Дого-
ворот за рамковен револвинг-кредит лимит врз основа 
на заложно право бр. 02-401/3483 од 12.7.2022 година, 
склучен помеѓу банката и Сашко Киров од Штип.  

(49983) 
__________ 

  
Се продава една целина (1/1) од земјоделско зем-

јиште - нива кое се води под КП бр. 1926, место ви-
кано/улица „Калишнол“, катастарска култура Н, класа 
4, со површина 1.338 м2, запишана во Имотен лист 7 за 
КО Липково вон град, сопственост на Џеват Аљиљи за 
вкупна цена од 2.900 евра.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на 
РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Артан Раховица, ул. „11-ти Октомври“ 
бр. 7, Куманово.                                                      (49984) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот – земјоделско земјиште 
кое се наоѓа на КП 660, дел 1, место викано/улица 
„Криви дол“, култура зз лз, класа 4, со површина од 
1.889 м2, сопственост и КП 657, дел 1, место ви-
кано/улица „Криви дол“, култура зз лз, класа 3, со пов-
ршина од 2.847 м2, сопственост за купопродажна цена 
со износ од 120.000 денари, според Имотен лист 834 за 
КО Ресава, сопственост на Ленча Бикова, со живеа-
лиште на ул. „Коле Подлешки“ бр. 10, Кавадарци.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите) чие земјиште - недвижен имот гра-
ничи со земјиштето што се продава, на горенаведениот 
недвижен имот, во рок од 8 (осум) дена од денот на об-
јавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Пане Нацев со седиште на ул. „Илинден-
ска“ бр. 34, Кавадарци.                                           (49991) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1316, место викано/улица „Јазот“, катастарска култура 
зз н, класа 4, површина 901.512 м2, заведена во Имотен 
лист број 354 за КО Горно Агларци, имотот е на Диана 
Марковска од Скопје, ул. „Иван Аговски“ бр. 11/1-11, 
со дел на посед 9/3455 и се продава за цена од 2.348 ев-
ра во денарска противвредност, според средниот курс 
на НБРСМ на денот на плаќањето, а данокот на промет 
на недвижностите, адвокатските и нотарските трошоци 
и другите трошоци во врска со реализацијата на Дого-
ворот за продажба ги плаќа купувачот.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите кои граничат 
со наведената парцела, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенствено купување. Изјавите за при-
фаќањето на понудата да се достават до нотарот Љупка 
Караџовска-Главинче од Битола, ул. „Филип Втори 
Македонски“ бр. 13/1, Битола.                              (49992) 

__________ 
  

На ден 5.10.2022 година, кај нотарот Марија Барзо-
ва со ОДУ број 272/22 е составен Нотарски акт - Дого-
вор за залог на недвижен имот со својство на извршна 
исправа во вредност од 25.000.00 евра, со кој акт се за-
ложува недвижен имот запишан во Имотен лист број 
100610 КО Штип 4 стан број 1 како и соодветен дел од 
заеднички простории, делови од зграда, ходници, скали 
кои му припаѓаат и се во функција на стан број 1 а за-
пишани во Имотен лист број 100774 КО Штип 4, во 
сопственост на Друштво за градежништво, трговија и 
услуги ПРИМЕ ХОМЕ ДОО Штип хипотека од прв ред 
во корист на Стопанска банка АД Скопје.           (49993) 

__________ 
  

Врз основа на Анекс бр. 2 на Договор за невладе-
телски регистриран залог врз подвижни предмети со 
својство на извршна исправа, составен од заменикот 
нотар Бојан Тумановски, именуван согласно со Реше-
ние бр. 02-1351/2 на нотарот Весна Паунова од Скопје 
во форма на Нотарски акт под ОДУ број 584/22 на ден 
5.10.2022 година, заложниот должник Друштво за кете-
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ринг, промет и услуги ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „1519“ бр. 9, 
Скопје, со ЕМБС 5951666 има засновано залог врз оп-
рема: Работна маса; Пониска полица, Единечна фиока, 
Дополнителни фиоки Единечен пластичен одводен си-
фон, Славина со топла и ладна вода со зглобен механи-
зам, Работна маса Пониска полица 2000 mm, Машина 
за миење садови во погон, Сет за итно запирање кај ма-
шина за миење садови, модел HSAESK, Двојна натпо-
лица – маси за сортирање со 4 корпи, Лизгач на послу-
жавници + отвор за отпад + гумен прстен, Стругало на 
отпад, за чинии, Автоматско миење во мијалник за ма-
са за сортирање со 4 корпи, Единица за претмиење која 
се повлекува, со фиксна термостатска славина за ладна 
и топла вода, S/S 50-LT подвижна корпа за отпадоци со 
капак, Количка со мијалник за накиснување за кујни 
прибор, Средна сушилница со врата рт- електрик, мо-
дел NMDE, Кривина за истоварање, 180°, машина за 
миење садови возена, Транспортер, долги валјаци, 
крајна плоча, должина, Потполица и преграда за пов-
рзување на мрежна потполица за тип со рафтови со 
заштита од прскање, Сет за итно запирање кај машина 
за миење садови, количка за машина за миење садови 
со 8 рафта – за штедење простор, Еднострана количка 
300 EN 1/1 послужавници, Еднострана количка за 150 
чинии висина 935, Количка со рафтови за прием, S/S 
ставање на полици W/4 јаки полици, S/S 50-LT Под-
вижна канта за отпадоци со капак, Диспензер за послу-
жавници, прибор, кошници за леб, Единица El. Bain-
Marie (4GN), форма на мост, S/S Цевчест лизгач на по-
служавници (4GN), s/s Лента која турка нанапред (4 
GN), Сталак 1 стаклена полица + заштита, 2 сета на 
заштитни обвивки за единица w/o сталак, Електрична 
врска за диспензери за чинии, Единица за паркирање 
на колички (почеток или крај), Единица el. Bain-marie 
(6GN), во вид на мост, /S Цилиндричен лизгач на по-
служавници (6 GN), S/S лента која турка нанапред (6 
GN), Електрична врска за диспензери за чинии, Сталак 
1 стаклена полица + заштита (6GN), Единица El. Bain-
Marie (2GN), тип на мост, S/S Цевчест лизгач за послу-
жавници (2 GN), S/S Лента која турка нанапред (2 GN), 
Сталак 1 стаклена полица + заштита (2GN), Референ-
тна единица со одвод на шкафот, S/S Цевчест лизгач за 
послужавници (4 GN), S/S Лента што турка нанапред (4 
GN), Сталак 1 стаклена полица + заштита (4 GN), Ам-
биентална единица (2GN) на шкаф со 2 врати, S/S цев-
чест лизгач за послужавници (2 GN), S/S Лента која 
турка нанапред (2 GN), Реф. Единица со приказ + од-
вод (4 GN) на шкафот, S/S цевчест лизгач за послужав-
ници (4 GN), S/S Лента која турка нанапред (4 GN), Сет 
со капаци со 4 нивоа за реф. Единица (сандак) со при-
каз, Намалувач на темп. На загреана плоча со 3 цилин-
дри, Количка за спуштање на послужавници и рафтови 
на машин аза миење садови 610 mm, Шкаф со мијал-
ник 1 одвод + сушара, Единечен пластичен сифон 2`` 
за мијалник, Славина со ладна и топла вода со зглобен 
механизам + жлеб – ¾`` единечен отвор, S/S 50-LT под-
вижна корпа за отпадоци со капак, Ладна соба 203x203 
-2+2°C единица на далечина, Алуминиумски полици, 
ладна соба на повеќе нивоа, Ладна соба 163x203 -18-
20° Оддалечена единица, Количка за слатки за 20 GN 
1/1 печка – 16 рафтови 400x600 mm – 80 mm висина, 
Единица за надворешно странично шприцање, S/S 50-
LT подвижна канта за отпадоци со капак, Maxireel-еди-
ница за прскање со црево кое се извлекува 10 m, 
Шкафче за складирање + полици + лизгачки врати 2000 
mm, Мијалник за миење раце, монтиран во ѕидот, S/S 
50-LT Подвижна корпа за отпадоци со капак, S/S Поли-
ци W/4 Јаки полици 1170 mm, S/S 50-LT подвижна кор-
па за отпадоци со капак, Мијалник за миење раце вгра-
ден во ѕидот,  

Повеќекратно плакнење, во вид на корито, 250 H, 
Elec, L>R, ESD, модел: EMR25NELE, бр. 84221900, 
група на сертификација: MR2500, тежина: 646 000 kg, 
ШxВxД: 104.0x197.0x345.0 cm, количина 1; Компактен 
интегриран пулпер + пумпа – дезинфекција на нож, 
приколка за загревање на голема количина на храна, 
Приколка со поголема количина на храна која се од-
ржува на ладно, , во корист на заложниот доверител 
Шпаркасе банка АД Скопје, со седиште на ул. „Васил 
Иљоски“ бр. 14, Скопје, со ЕМБС 4558669 што произ-
легува од Анекс бр. 2 кон Договорот за деловна сора-
ботка-вршење банкарски работи број 76058/3 од 
22.9.2022 г.                                                               (49999) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1116/22 од 29.9.2022 год. од нотарот 
Анастасија Петреска склучен меѓу Шпаркасе банка АД 
Скопје како заложен доверител и ТД ГОЛДЕН АРТ 
ДОО Скопје ул. „Руди Чајавец“ бр.7-2/д. П.3 Скопје со 
ЕМБС 6025889 како заложен должник се врши упис на 
хипотека на идна градба од прв ред, КП 1912/15, број 
на зграда 1, влез 2, кат К4, број 40, стан со површина 
од 48 м2 и КП 1912/15, број на зграда 1, влез 2, кат К4, 
број 40, помошни површини со површина од 4 м2, за-
пишани во Лист за предбележување број 117312 за КО 
Кисела Вода 2, соодветен неутврден дл од 1577/1617 
идеален дел од градежното земјиште, градежното неиз-
градено земјиште на КП 1912, дел 15, место ви-
кано/улица бул.3. „Мак. Удар. Бригада“ број 100, ка-
тастарска култура гз/гнз, со површина од 8085 м2, за-
пишани во Имотен лист број 111236 за КО Кисела Во-
да 2, износ на обезбеденото побарување 41.000,00 евра, 
видно од Договор за станбен кредит заведен под 
бр.0907-84655/3 од 23.9.2022 година.                   (50005) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт-договор за залог врз 
недвижност-хипотека (со својство на извршна исправа) 
под ОДУ 1120/22 од 29.9.2022 г. од нотарот Анастасија 
Петреска склучен меѓу Прокредит банка АД Скопје ка-
ко заложен доверител и АГАТОН ДОО Скопје 
ул.„1737“ бр.24/л.6 Скопје со ЕМБС 7297610 како зало-
жен должник се врши упис на хипотека врз недвижен 
имот во градба-со сите сегашни и идни припадоци и 
прирастоци и сите постојни и дополнително изградени 
површини со или без градежна документација во 
Скопје, КО Илинден, на КП 1213/8, број на зграда 1, 
влез 2, кат К2, број 23, стан со површина од 88 м2; КП 
1213/8, број на зграда 1, влез 2, кат К2, број 23, помош-
ни површини со површина од 9 м2 и 13/3547 идеален 
дел од гаража на КП 1213/8, број на зграда 1, влез 1, 
кат ПО, број 1, гаража со вкупна површина од 3547м2 
запишани во Лист за предбележување на градба број 
11596 за КО Илинден, износ на обезбеденото побарува-
ње 70.000,00 евра, видно од Договор за станбен кредит 
бр.80120376 склучен на ден 29.9.2022 г.              (50006) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт-Договор за залог врз 
недвижност-хипотека (со својство на извршна исправа) 
под ОДУ 1122/22 од 30.9.2022 г. од нотарот Анастасија 
Петреска склучен меѓу НЛБ банка АД Скопје како за-
ложен доверител и СМС ШОПС ДООЕЛ Скопје ул. 
„Васил Ѓоргов“ бр.20-А/Скопје со ЕМБС 5746361 како 
заложен должник се врши упис на хипотека врз идна 
недвижност–објект во градба со сите сегашни и идни 
припадоци и прирастоци и сите постојни и дополни-
телно изградени површини со или без градежна доку-
ментација, КП 1230/4, број на зграда 2, влез 2, кат К3, 
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број 20, стан со површина од 43 м2 и КП 1230/4, број 
на зграда 2, влез 2, кат К3, број 20, помошни површини 
со површина од 4м2, запишана во Лист за предбележу-
вање на градба број 47836 за КО Гази Баба, износ на 
обезбеденото побарување 45.000,00 евра видно од до-
говор бр. КR2022/79025 за одобрување на станбен кре-
дит склучен во Прилеп на ден 21.9.2022 г.          (50007) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт-Договор за залог врз 
недвижност-хипотека (со својство на извршна исправа) 
под ОДУ 1126/22 од 30.9.2022 г. од нотарот Анастасија 
Петреска склучен меѓу Стопанска банка АД Скопје ка-
ко заложен доверител и ТД ГОЛДЕН АРТ ДОО Скопје 
ул. „Руди Чајавец“ бр.7-2/д. П.3 Скопје со ЕМБС 6025-
889 како заложен должник се врши упис на хипотека 
од прв ред врз недвижен имот во градба со сите сегаш-
ни и идни припадоци и прирастоци и сите постојни и 
дополнително изградени површини со или без градеж-
на документација, КП 1912/15, број на зграда 1, влез 1, 
кат К3, број 21, стан со површина од 44 м2, КП 
1912/15, број на зграда 1, влез 1, кат К3, број 21, по-
мошни површини со површина од 4 м2 и КП 1912/15, 
број на зграда 1, влез 1, кат ПО-1, број 10, гаражно мес-
то во затворен простор, со површина од 13м2, запиша-
ни во Лист за предбележување на градба број 117312 за 
КО Кисела Вода 2, износ на обезбеденото побарување 
44.500,00 евра видно од договор за одобрување на 
станбен кредит број 3099130991 од 15.9.2022 г. (50008) 

__________ 
  

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од нед-
вижен имот - земјоделско земјиште лоцирано на: КП 
број 152/1, место викано Кушица, катастарска култура 
зз н, класа 3, со вкупна површина од 1.649 м2 и КП 
број 152/1, место викано „Кушица“, катастарска култу-
ра зз н, класа 4, со вкупна површина од 1.964 м2, над-
вор од опфат на постоечката урбанистичка планска до-
кументација за Добри Дол, односно парцелата не прет-
ставува градежно земјиште, сосопственост на Велче 
Тошевски од Скопје, запишано во Имотен лист број 8 
за КО Добри Дол, за вкупна купопродажна цена во из-
нос од 12.642,00 (дванаесет илјади шестотини четирие-
сет и две) евра во денарска противвредност по средни-
от курс на НБРСМ на денот на уплатата.  

Се повикуваат лицата со право на првенствено ку-
пување, сосопствениците и соседите чие земјиште гра-
ничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата согласно со член 
15 од Законот за земјоделско земјиште.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Сашо Василевски од Скопје, ул. „Св. 
Кирил и Методиј“ бр. 52Б/1-3, во Центар, Скопје.  

(50009) 
__________ 

  
Се продава недвижен имот – земјоделско земјиште 

во Чегране, Гостивар, и тоа: цела КП бр. 34/4, на место 
викано „Чаршија“, к. култура нива, 5 класа, со површи-
на од 2.696 м2, заведен во Имотен лист број 857 за КО 
ЧЕГРАНЕ, за вкупна купопродажна цена од 90.000 (де-
ведесет илјади) денари, сопственост на лицето Рахим 
Абдули од Чегране, Гостивар.  

Се повикуваат соседите на недвижниот имот кој се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Прпарим Реџепи од Гостивар, со адреса 
на ул. „Браќа Ѓиноски“ бр. 64/1-1.                        (50010) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот на КП 2475/1, место ви-
кано/улица „Чар“, катастарска култура 15000, класа 4, 
со површина од 1.788 м2, заведен во Имотен лист бр. 
768 за КО Глуво Бразда, со право на сопственост на 
Томислав Чивлачки од Скопје, за цена од 3.540.432 де-
нари.  

Согласно со Законот за земјоделско земјиште се по-
викуваат задничките сопственици, сосопственици и со-
седите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РСМ“, доколку 
се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвиж-
ност, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата.  

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенствено купување на предметната нед-
вижност.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Пејкова Наташа, ул. „МАНАПО“ бр. 3-
2/4 во Скопје.                                                           (50033) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште цела КП бр. 406, 
м. в. „Црни врвз“, к. к. ЗЗ Л, класа 7, со површина од 
2.850 м2 и цела 411, м. в. м. в. „Црни врвз“, к. к. ЗЗ ЛЗ, 
класа 5, со површина од 1.394 м2, заведени во ИЛ бр. 
1017 за КО Беловиште, сосопственост на Голубе Ѓур-
чиноски и други од Гостивар, за вкупна купопродажна 
цена од 178.350 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на 
РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Весна Василеска од Гостивар ул. „Жив-
ко Брајковски“ б. б., Гостивар.                              (50035) 

__________ 
  

Се продава нива - земјоделско земјиште сопстве-
ност на Зеќири Везире на 1/1 (едно/цело) и тоа: КП 
1397, место викано „Кодра Корито“, култура 11000, 
класа 6, со површина од 2.283 м2, имот укнижен во 
Имотен лист број 30 за КО Чајлане, за цена од 128.000 
денари.  

Се повикуваат соседите на горенаведеното зем-
јиште, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. Изјавите за прифаќањето на по-
нудата, писмено да се достават до нотарот Башким 
Амети од Скопје на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 33, зграда 1, 
локал 8.                                                                     (50036) 

_________ 
  

Се продава нива - земјоделско земјиште сопстве-
ност на Љатифи Риза на 1/1 и тоа: КП 1355, дел 1, мес-
то викано „Манастирец“, култура 14000, класа 3, со 
површина од 3.185 м2, имот укнижен во Имотен лист 
број 433 за КО Крушопек, за цена од 2.950 евра.  

Се повикуваат соседите на горенаведеното зем-
јиште, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
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то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. Изјавите за прифаќањето на по-
нудата, писмено да се достават до нотарот Башким 
Амети од Скопје на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 33, зграда 1, 
локал 8.                                                                     (50037) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште заведенo во Имо-
тен лист бр. 19782 за КО Куманово, построено под сле-
дниве ознаки: КП бр. 4576, м. в. „Татарски ниви“, к. к. 
нива, со површина од 11.233 м2, во сосопственост на 
Емини Фљорин од Куманово ул. „Романовска“ бр. 22 
за купопродажна цена во износ од 22.000,00 евра.  

Се повикуваат сите соседи, граничари и сосопстве-
ници со земјиштето што се продава во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
РСМ“, да се изјаснат за прифаќањето на понудата и из-
јавите да ги достават до нотарот Мартин Божиновски 
со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 45/1-1 во Ку-
маново. Во спротивно, го губат правото на првенство.  

(50088) 
__________ 

  
Се продава земјоделско земјиште заведенo во Имо-

тен лист бр. 308 за КО Градиште, построено под сле-
дниве ознаки: КП бр. 602, м. в. „Лука“, к. к. нива, со 
површина од 2.153 м2, во сосопственост на Петрушев-
ски Оливер од Куманово ул. „Б. И. Гуне“ бр. 51 за ку-
попродажна цена во износ од 80.000 денари.  

Се повикуваат сите соседи, граничари и сосопстве-
ници со земјиштето што се продава во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
РСМ“, да се изјаснат за прифаќањето на понудата и из-
јавите да ги достават до нотарот Мартин Божиновски 
со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 45/1-1 во Ку-
маново. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(50089) 
__________ 

  
Се продава недвижен имот евидентиран во сопстве-

ност од 1/2 идеален дел на продавачoт Шаќири Наџи на 
КП бр. 259, м. в. „Долни огради“, култура зз ов, класа 
2, со површина од 2.671 м2, евидентирана на ИЛ бр. 
100350 за КО Галате за купопродажна цена од 120.000 
ден.  

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на 
соседните парцели (граничари со земјиштето), сосоп-
ствениците или заедничките сопственици, во рок од 8 
(осум) дена од објавувањето на огласот, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Доколку заинте-
ресираните купувачи - соседи, сосопствениците и заед-
ничките сопственици не се јават во наведениот рок, го 
губат правото на првенствено купување.  

Писмените изјави - понуди да се достават до нота-
рот Јакуп Демири од Гостивар, со седиште на кеј „Вар-
дар“ бр. 4-А.                                                            (50090) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
број 1727/2022 од 7.10.2022 година, сочинет од нотарот 
Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, склучен меѓу Стопан-
ска банка АД Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ 
бр. 7 Скопје, Центар, со EMБС 4065549, ЕДБ 403099-
6116744, како заложен доверител, Дарко Гегоски од 
Гостивар, со адреса на живеење на ул. „Душко Попо-
виќ“ бр. 21, Гостивар, како должник и иден заложен 
должник и Друштво за градежни работи, трговија и ус-
луги ДВА БРАТА ГРАДИТЕЛИ ДОО увоз-извоз с. 
Трубарево, Скопје, со седиште на ул. „14“ бр. 39, Тру-
барево, Гази Баба, со ЕМБС 5940214, ЕДБ 40300055-

31811, како заложен должник, засновано е заложно 
право врз недвижен имот запишан во Лист за предбеле-
жување на градба број 117587 за КО КИСЕЛА ВОДА 
2, во Агенција за катастар на недвижности по основ на 
Нотарски акт – Договор за залог врз недвижен имот со 
својство на извршна исправа ОДУ број 1727/2022 од 
7.10.2022 година, сочинет од нотарот Зафир Хаџи-За-
фиров од Скопје, при што износот на главницата е 
51.700,00 евра.                                                         (50091) 

__________ 
  

Помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштво-
то за производство, трговија и услуги КОЛЕ-ТРАНС 
ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДОО Штип склучен е 
Анекс број 1 (еден) кон Договор за залог на недвижен 
имот-хипотека со својство на исправа ОДУ. Бр. 
380/2022 од 28.9.2022 година на нотарот Лидија Симо-
нова Трајчева од Штип со кој се вршат измени и до-
полнувања на Договорот за залог на недвижен имот-
хипотека со својство на извршна исправа ОДУ. Бр. 
851/17 од 25.10.2017 година на нотарот Ленче Т Каран-
филовска од Штип согласно со Анекс број 1 (еден) кон 
Договор за рамковен револвинг кредит-лимит врз осно-
ва на заложно право број 02-100-3840/2 од 12.9.2022 
година со кој се врши промена рокот-датумот на које е 
одобрен рамковниот револвинг кредит-лимит од 
29.9.2022 година на 12.9.2029 година се врши промена 
на обезбедувањето дака што се брише како обезбедува-
ње стан број 3 на ул. „Карл Маркс“ бр.60/1-3 запишан 
во Имотен лист број 101809 за КО Штип 3 со 18/1824 
идеален дел од земјиште запишано во Имотен лист 
101535 за КО Штип 3 и заедничка сопственост на ход-
ници, скали и други заеднички простории запишани во 
Имотен лист број 101524 за КО Штип 3; Како и неут-
врден дел од заедничка сопственост на ходници, скали 
и други заеднички простории кои во обем и функција 
му припаѓаат на стан број 13, влез 1, кат 2 во станбено 
деловен објект на ул. „Генерал Михајло Апостолски“ 
бр. 27 Штип запишани во Имотен лист број 100294 за 
КО Штип 4.                                                              (50094) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт-Договор за регистри-
ран залог врз врз подвижни предмети (со својство на 
извршна исправа) од нотарот Анастасија Петреска под 
ОДУ 1127/22 од 30.9.2022 год. склучен меѓу Прокредит 
банка АД Скопје како заложен доверител и ЛИН-
К2ВОРЛД ДООЕЛ Скопје ул. „Петар Делјан“ бр.2-1/16 
Скопје со ЕМБС 7256310 како заложен должник се зас-
нова заложно право-регистриран залог врз врз подвиж-
ни предмети поблиску опишани во записникот за опис 
и попис на врз подвижни предмети заверен под УЗП 
7711/22 од 30.9.2022 год. кај нотарот Анастасија Пет-
реска, за обезбедување на побарувањето од 50.000,00 
евра, а врз основа на договор за бизнис кредит 
бр.00122537 склучен на ден 30.9.2022 год.          (50100) 

__________ 
 
Врз основа на Нотарски акт-Анекс бр.2 на договор 

за залог врз недвижност-хипотека (со својство на из-
вршна исправа) под ОДУ 1129/22 од 30.9.2022 г. од но-
тарот Анастасија Петреска склучен меѓу Прокредит 
банка АД Скопје како заложен доверител и КРЕДИТ 
ПОИНТ ДООЕЛ Скопје ул. „Даме Груев“ бр.28 Скопје 
со ЕМБС 6200214 како заложен должник се врши про-
мена во нотарски акт- договор за залог врз недвиж-
ност-хипотека (со својство на извршна исправа) соста-
вен кај нотарот Анастасија Петреска под ОДУ 202/21 
од 18.2.2021 год. изменет и дополнет со Нотарски акт-
Анекс бр.1 во насока на зголемување на износот на 
рамковниот лимит и упис на заложно право-хипотека 
во Имотен лист број 994 за КО Кисела Вода 1.   (50101) 
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Врз основа на Нотарски акт-договор за залог врз 
недвижност-хипотека (со својство на извршна исправа) 
под ОДУ 1133/22 од 30.9.2022 г. од нотарот Анастасија 
Петреска склучен меѓу Прокредит банка АД Скопје ка-
ко заложен доверител и ШКОТА-ТРАНС ДОО Петро-
вец ул. „6“ бр.7 Петровец со ЕМБС 6670474 како зало-
жен должник се врши упис на хипотека врз недвижен 
имот во градба-со сите сегашни и идни припадоци и 
прирастоци и сите постојни и дополнително изградени 
површини со или без градежна документација, КП 
134/4, влез 1, кат К2, број 13, стан површина 65 м2 и 
КП 134/4, влез 1, кат К2, број 13, помошни површини 
со површина од 6 м2 запишани во Лист за предбележу-
вање на градба број 7040 за КО Петровец, соодветен 
дел од заеднички простории во градба со сите сегашни 
и идни припадоци и прирастоци и сите постојни и до-
полнително изградени површини со или без градежна 
документација запишан во Лист за предбележување на 
градба број 7040 за КО Петровец, соодветен дел од 
недвижен имот–земјиште со сите сегашни и идни при-
падоци и прирастоци запишан во Имотен лист број 
6956 за КО Петровец, износ на обезбеденото побарува-
ње 47.953,00 евра, видно од договор за станбен кредит 
бр.14129540 склучен на ден 30.9.2022 г.              (50102) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
бр. 272/2022, составена од нотарот Александар Гуњов-
ски од Штип на ден 30.9.2022 година, воспоставено е 
заложно право врз недвижен имот (стан со помошни 
површини и гаража) во сопственост на ТЕХНОИН-
ВЕСТ ДОО Штип, со ЕМБС 4616243, утврден во Лист 
за предбележување на градба број 100675 за КО Штип 
4 построен на КП 9233/1, реден број 2, 3 и 4, со вкупна 
површина од 72 м2, со соодветен дел од заеднички де-
лови од зграда под реден број 1, како и соодведен дел 
од градежно земјиште запишано во Имотен лист број 
100507 за КО Штип 4, кој залог ќе служи како обезбе-
дување на побарувањата на доверителот Халк банка 
АД Скопје, кои произлегуваат од Договорот за станбен 
кредит бр. KR2022/25739 од 29.9.2022 година, склучен 
помеѓу банката и Александар Јакимов од Штип.  

(50103) 
__________ 

  
Врз основа на Нотарски акт - Анекс бр. 1 кон Дого-

вор за залог на недвижен имот со својство на извршна 
исправа ОДУ бр. 269/2022, составен од нотарот Алек-
сандар Гуњовски од Штип на ден 28.9.2022 година, 
воспоставено е заложно право врз недвижен имот во 
сопственост на КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип, ЕМБС 
7412894, утврден во Имотен лист број 586 за КО Кара-
орман вон град, построен на КП 522, Имотен лист број 
583 за КО Караорман-вонград, построен на КП 557/1, 
Имотен лист број 582 за КО Караорман вон град, 
построен на КП 557/1, Имотен лист број 50559 за КО 
Чардаклија, построен на КП 203, КП 206 и КП 981, 
Лист за предбележување на градба број 50582 за КО 
Чардаклија, построен на КП 203, Лист за предбележу-
вање на градба број 50583 за КО Чардаклија, построен 
на КП 206 и Лист за предбележување на градба број 
50584 за КО Чардаклија, построен на КП 981, кој залог 
ќе служи како обезбедување на побарувањата на дове-
рителот Шпаркасе банка АД Скопје, кои произлегуваат 
од Договорот за рамковен револвинг-кредит лимит бр. 
57309/2 од 4.11.2021 година, изменет и дополнет со 
Анекс 1 бр. 64189/3 од 27.9.2022 година, склучен поме-
ѓу банката и КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип.           (50105) 

Ј А В Н И  О Б Ј А В И  Н А  И З В Р Ш И Т Е Л И  
 
  

ЈАВНА ОБЈАВА 
(Врз основа на чл. 48 од Законот за извршување 

„Сл. весник на РМ“ бр. 72/2016 и 233/2018)  
 
Извршителот Николче Диневски од Битола врз ос-

нова на барањето за спроведување на извршување од 
доверителот адвокатот Игор Петковски, од Битола со 
ЕДБ 5002011502700 и седиште на ул. „Елпида Кара-
манди“ бр. 13/1, лок. 1, застапуван од адв. Марија То-
доровска Петковска од Битола, засновано на извршната 
исправа НПН бр. 334/2018 од 8.11.2018 год. на нотарот 
Николче Павловски од Ресен, против должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН 
ХИЛС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Ресен од Ресен со 
ЕДБ 4024014504282 и седиште на ул. „Јосиф Јосифов-
ски“ бр. 1/2, за спроведување на извршување во вред-
ност 184.323 ден., на ден 6.10.2022 година, го  

 
ПОВИКУВА 

 
Должникот Друштво за производство, трговија и 

услуги ГРИН ХИЛС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Ресен 
од Ресен со ЕДБ 4024014504282 и седиште на ул. „Јо-
сиф Јосифовски“ бр. 1/2, да се јави во канцеларијата на 
извршителот Николче Диневски од Битола ДТЦ 
„Шехерезада“, мезанин, локал бр. 7, Битола, заради 
доставување на: Заклучок за усна јавна продажба (врз 
основа на членовите 179 став (1), 181 став (1) и 182 
став (1) од Законот за извршување) образец бр. 66, И. 
бр. 596/2019 од 16.9.2022 година, во рок од 1 (еден) ден 
сметано од денот на објавата.  

Се предупредува должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ГРИН ХИЛС ГРУП ДООЕЛ 
увоз-извоз Ресен од Ресен со ЕДБ 4024014504282 и се-
диште на ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 1/2, дека ваквиот 
начин на достава се смета за уреден и дека негативните 
последици кои можат да настанат ќе ги сноси самата 
странка.  

Оваа објава се објавува еднаш во дневниот печат 
„Нова Македонија“, на веб-страната на Комората на из-
вршители и еднократно во „Сл. весник на РСМ“.  

 
                                                           Извршител,  
                                                 Николче Диневски, с.р. 

(49807) 
__________ 

  
Извршителот Николче Диневски од Битола врз ос-

нова на барањето за спроведување на извршување од 
доверителот Стефче Лазаревски од Битола со живеа-
лиште на ул. „Прохор Пчински“ бр. 2-а, застапуван од 
адв. Андријана Петровска Здравковска од Адвокатско 
друштво Ипсо јуре Битола засновано на извршната ис-
права ОДУ бр. 165/2021 од 8.6.2021 год. на нотарот 
Сашка Јанчевска Дамјановска од Битола, против долж-
никот Пецо Дарковски од Демир Хисар со живеалиште 
во с. Смилево, за спроведување на извршување во 
вредност 150.000 ден., на ден 6.10.2022 година, го  

 
П О В И К У В А 

 
Должникот Пецо Дарковски од Демир Хисар со жи-

веалиште во с. Смилево, да се јави во канцеларијата на 
извршителот Николче Диневски од Битола ДТЦ 
„Шехерезада“, мезанин, локал бр. 7, Битола, заради 
доставување на: Налог за извршување врз недвижност 
(врз основа на чл. 166 од ЗИ), образец бр. 57, И. бр. 
526/2022 од 8.6.2022 година; Заклучок за определување 
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на проценител кој ќе врши процена на недвижност (врз 
основа на чл. 176 став (1) од ЗИ), образец бр. 63, И. бр. 
526/2022 од 1.9.2022 година; Заклучок за утврдување 
на вредност на недвижност (врз основа на чл.177 од 
ЗИ), образец бр.64, И. бр. 526/2022 од 15.9.2022 го-
дина; Елаборат за процена на недвижен имот бр. 13/22 
од 14.9.2022 година на БУТОРАЦ ВЛАДИМИР СТАН-
КО БУТОРАЦ ТП БИТОЛА; Заклучок за усна јавна 
продажба (врз основа на членовите 179 став (1), 181 
став (1) и 182 став (1) од Законот за извршување) обра-
зец бр. 66, И. бр. 526/2022 од 27.9.2022 година во рок 
од 1 (еден) ден сметано од денот на објавата.  

Се предупредува должникот Пецо Дарковски од 
Демир Хисар со живеалиште во с. Смилево, дека вак-
виот начин на доставување се смета за уредна достава 
и дека негативните последици кои можат да настанат 
ќе ги сноси самата странка.  

Оваа објава се објавува еднаш во дневниот печат 
„Нова Македонија“, на веб-страницата на Комората на 
извршители и еднократно во „Сл. весник на РСМ“.  

 
                                                           Извршител,  
                                                 Николче Диневски, с.р. 

(49810) 
 
 
 

Н Е В А Ж Е Ч К И  Д О К У М Е Н Т И  
 
  
Лична карта  
Лична карта бр. M0112251  на име Фарук Личевски, 
Битола. (49899) 
Лична карта бр. A1536365  на име Драганка 
Митревска, Битола. (49900) 
Лична карта бр. A2050177  на име Андреј Видановски, 
Битола. (49901) 
Лична карта бр. A2576815  на име Милка Јакимовска, 
Скопје. (49902) 
Лична карта бр. M0096415  на име Филе Матевски, 
Скопје. (49903) 
Лична карта бр. A2112808  на име Тодорка Томановиќ, 
Скопје. (49904) 
Лична карта бр. A1580248  на име Гордана Заркова, 
Скопје. (49905) 
Лична карта бр. A2526081  на име Снежана Јаневска, 
Скопје. (49906) 
Лична карта бр. A2690089  на име Трајана Колевска, 
Скопје. (49907) 
Лична карта бр. A1917463  на име Гордан Живковски, 
Скопје. (49908) 
Лична карта бр. A2263272  на име Бојана Јосифовска, 
Скопје. (49909) 
Лична карта бр. A2055158  на име Загорка Методиева, 
Берово. (49910) 
Лична карта бр. M0324986  на име Викторија 
Ѓоргиевска, Гевгелија. (49912) 
Лична карта бр. A2302405  на име Сибел Ислами, 
Гостивар. (49915) 
Лична карта бр. G1172185  на име Берат Халили, 
Гостивар. (49916) 
Лична карта бр. A2459524  на име Пецо Дојчиновски, 
Кичево. (49920) 
Лична карта бр. M0279339  на име Симион Веселинов, 
Кочани. (49921) 
Лична карта бр. M0122509  на име Ержебет Веровска, 
Охрид. (49923) 
Лична карта бр. A1929132  на име Емзаде Бекирова, 
Радовиш. (49924) 
Лична карта бр. A2702629  на име Убавка Крстевска, 
Скопје. (49932) 

Лична карта бр. A2091593  на име Ѓулџеман Бајрам, 
Скопје. (49933) 
Лична карта бр. A2658070  на име Александра 
Јованоска Стојаноски, Скопје. (49934) 
Лична карта бр. A1662712  на име Весна Лазареска, 
Скопје. (49935) 
Лична карта бр. A2238639  на име Миле 
Кипријановски, Скопје. (49936) 
Лична карта бр. G1262718  на име Теута Пљакај, 
Скопје. (49937) 
Лична карта бр. M0090704  на име Љубе Пешевски, 
Скопје. (49938) 
Лична карта бр. A2765941  на име Влатко Меноски, 
Скопје. (49939) 
Лична карта бр. A2266688  на име Мирсада 
Дервишевиќ-Андонова, Скопје. (49940) 
Лична карта бр. N0059174  на име Решат Даути, 
Скопје. (49941) 
Лична карта бр. A1992161  на име Ацо Арсовски, 
Скопје. (49942) 
Лична карта бр. A2503773  на име Злата Столиќ, 
Скопје. (49943) 
Лична карта бр. M0021843  на име Давид Прчев, 
Скопје. (49944) 
Лична карта бр. A2055415  на име Волга Никовска, 
Скопје. (49945) 
Лична карта бр. A2612176  на име Суат Ахмед, Скопје. 
 (49946) 
Лична карта бр. N0076369  на име Адем Таири, Скопје. 
 (49947) 
Лична карта бр. N0084896  на име Њомза Џафери, 
Скопје. (49948) 
Лична карта бр. G1349894  на име Адвије Сали, Скопје. 
 (49949) 
Лична карта бр. M0306405  на име Сеадета Камберова, 
Скопје. (49950) 
Лична карта бр. G1304069  на име Реџеп Исени, 
Скопје. (49951) 
Лична карта бр. G1463674  на име Мубаран Муслии, 
Скопје. (49952) 
Лична карта бр. A2412508  на име Хисни Бајрами, 
Скопје. (49953) 
Лична карта бр. A2300091  на име Џеладин Азири, 
Скопје. (49954) 
Лична карта бр. G1319525  на име Африм Изаири, 
Скопје. (49955) 
Лична карта бр. A2557371  на име Горан Црвенов, 
Скопје. (49956) 
Лична карта бр. A1939920  на име Фросина Пановска, 
Скопје. (49957) 
Лична карта бр. G1222483  на име Емирјон Коџаџику, 
Струга. (49961) 
Лична карта бр. G1153382  на име Михане Идризи, 
Тетово. (49962) 
Лична карта бр. A2394073  на име Даринка Ѓорѓиевска, 
Велес. (49963) 
Лична карта бр. A2123787  на име Јасмина Суљиќ, 
Велес. (49964) 
Лична карта бр. A2738912  на име Блашка Крстова, 
Виница. (49966) 
Лична карта бр. M0162551  на име Риста Шеќеринов, 
Штип. (49967) 
Лична карта бр. A2587294  на име Силвана Трајковска, 
Скопје. (50038) 
Лична карта бр. A1919875  на име Драгица 
Мироновска, Скопје. (50039) 
Лична карта бр. A2776263  на име Мила Стојановска, 
Скопје. (50040) 
Лична карта бр. A2156494  на име Биљана Димиќ, 
Скопје. (50041) 
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Лична карта бр. A2751336  на име Лилјана 
Костадиноска, Скопје. (50042) 
Лична карта бр. M0014004  на име Нада Гавриловска, 
Скопје. (50043) 
Лична карта бр. A1947440  на име Виолета Зафировска, 
Скопје. (50044) 
Лична карта бр. A2480296  на име Весна Бодрожа, 
Скопје. (50045) 
Лична карта бр. A2576656  на име Елизабета 
Нестороска, Скопје. (50046) 
Лична карта бр. M0518089  на име Дени Јовановски, 
Скопје. (50047) 
Лична карта бр. A1524038  на име Владимир Ѓуриќ, 
Скопје. (50048) 
Лична карта бр. N0099585  на име Мерита Села, Дебар. 
 (50049) 
Лична карта бр. A1722226  на име Димитар Петров, 
Гевгелија. (50052) 
Лична карта бр. A2405787  на име Наум Младеновски, 
Крива Паланка. (50056) 
Лична карта бр. M0169798  на име Воислав Видески, 
Македонски Брод. (50057) 
Лична карта бр. A2743312  на име Драги Тасиќ, Скопје. 
 (50068) 
Лична карта бр. A2318547  на име Амет Абдулов, 
Скопје. (50069) 
Лична карта бр. A2421956  на име Оливер Крстевски, 
Скопје. (50070) 
Лична карта бр. A1684056  на име Игор Чадиноски, 
Скопје. (50071) 
Лична карта бр. A2578902  на име Јордан Соколовски, 
Скопје. (50072) 
Лична карта бр. A2168133  на име Ненад Митиќ, 
Скопје. (50073) 
Лична карта бр. G1337153  на име Рукије Руфати, 
Скопје. (50074) 
Лична карта бр. A2501204  на име Љупчо Пецевски, 
Скопје. (50075) 
Лична карта бр. A2240958  на име Мирослав Танчев, 
Валандово. (50084) 
Лична карта бр. M0065819  на име Кети Бајлозова, 
Валандово. (50085) 
Пасош  
Пасош бр. B0668102  на име Ацо Стојанов, Кавадарци. 
 (49918) 
Пасош бр. C0390113  на име Бојан Миливоевски, 
Скопје. (49958) 
Пасош бр. M0096675  на име Фати Аслани, Скопје. 
 (49959) 
Пасош бр. M0093228  на име Бесар Аслани, Скопје. 
 (49960) 
Пасош бр. C1351385  на име Фатмир Омеровиќ, Велес. 
 (49965) 
Пасош бр. M0290337  на име Христијан Свирков, 
Штип. (49968) 
Пасош бр. N0111616  на име Реџије Селмани, 
Гостивар. (50054) 
Пасош бр. N0195056  на име Фиснике Расимоска, 
Кичево. (50055) 
Пасош бр. C1461419  на име Салије Мустафа, Скопје. 
 (50076) 
Пасош бр. M0291721  на име Сара Пирковска, Скопје. 
 (50077) 
Пасош бр. H0434437  на име Бесим Јакај, Скопје.(50078) 
Пасош бр. H0255662  на име Рами Бакијовиќ, Скопје. 
 (50079) 
Пасош бр. K0100549  на име Кимете Мамути, Скопје. 
 (50080) 
Пасош бр. N0062675  на име Фуат Реџепи, Скопје. 
 (50081) 
Пасош бр. K1223535  на име Блерим Абдурахмани, 
Тетово. (50083) 

Мемориска картичка  
Мемориска  возачка картичка бр.МК10100005385001 
издадена од  АМЕРИТ, Скопје на име Асад Шкријељ, 
Скопје. (49880) 
Мемориска  возачка картичка бр.МК10558098632000 
издадена од  АМЕРИТ, Скопје на име Ќире Атанасов, 
Богданци. (49975) 
Мемориска  возачка картичка бр.МК10558089069000 
издадена од АМЕРИТ, Скопје на име Џоко Савиќ, 
Гевгелија. (49977) 
Мемориска возачка картичка бр.МК10558098436000 
издадена од  АМЕРИТ, Скопје на име Борко Николиќ, 
Богданци. (49982) 
Свидетелство  
Свидетелство за 1 год. издадено од  СМУГС “Д-р 
Панче Караѓозов“, Скопје на име Канита Полику, 
Скопје. (49811) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ “Никола 
Вапцаров“, Скопје на име Шерифе Скендери, Скопје. 
 (49895) 
Свидетелство  издадено од  ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ на име Сеит Османоски, Прилеп. (50012) 
Свидетелство за основно образование  на име Емрах 
Мавмудоски. (50013) 
Свидетелство за 2 год. издадено од СОУ „К. Ј. Питу“ 
на име Борче Силески. (50014) 
Свидетелство  издадено од  ООУ „Славејко Арсов“ на 
име Сања Арсова. (50015) 
Свидетелство за 8 одд.  на име Џелили Неџбудије, 
Кичево. (50017) 
Свидетелство за 3 год. издадено од  СУ „Наце Буѓони“ 
на име Суела Асани, Куманово. (50018) 
Свидетелство за 2 год. издадено од  СУ „Наце Буѓони“ 
на име Суела Асани, Куманово. (50019) 
Свидетелства од 1 до 3 год. издадени од СУ „Наце 
Буѓони“ на име Суела Асани, Куманово. (50020) 
Свидетелство за 4 год.  на име Радмила Алексовска. 
 (50023) 
Свидетелство   на име Митко Јорданов, Струмица. 
 (50025) 
Свидетелство   на име Ивана Арсова Бојковска, Свети 
Николе. (50031) 
Свидетелство за 8 одд.  на име Билкија Хасиби. 
 (50034) 
Индекс  
Индекс бр.1231 издаден од   УКИМ - Медицински 
факултет, Скопје на име Моника Николоска, Кичево. 
 (49832) 
Индекс   на име Стефан Георгиевски. (50029) 
Индекс бр. 2181021 издаден од  Славјански 
универзитет на име Василија Христиќ, Кочани. (50032) 
Диплома  
Диплома  издадена од  СУГС “Зеф Љуш Марку“, 
Скопје на име Валдрина Дарлишта, Скопје. (49815) 
Диплома  издадена од  СЕУ “Васил Антевски Дрен“, 
Скопје на име Сарагинов Душан, Скопје. (49835) 
Диплома   на име Митко Јорданов, Струмица. (50024) 
Диплома  издадена од  „Мирче Ацев“ на име Мартин 
Милески, Прилеп. (50027) 
Студентска легитимација  
Студентска легитимација   на име Илинка Димовска. 
 (50016) 
Штедна книшка  
Штедна книшка бр. 0011876041  на име Фиданчо 
Ковачки. (50011) 
Штедна книшка бр. 210501741947874  на име Трајче 
Спасески, Прилеп. (50028) 



10 октомври 2022    Бр. 218 - Стр. 17 
 
 

Огласи  
 

Уверение  
Уверение за положен стручен испит издадено од  
УКИМ - Стоматолошки факултет, Скопје на име 
Арјета Изаири, Тетово. (49812) 
Уверение за завршен факултет  на име Илинка 
Димовска. (50022) 
Дозвола -  
Дозвола - Извод од лиценца бр.00141 издадена од  
Министерство за транспорт и врски на име 
МЕРИДИЈАН 2003, Скопје. (49867) 
Дозвола - Извод од лиценца бр.00142 издадена од  
Министерство за транспорт и врски на име 
МЕРИДИЈАН 2003, Скопје. (49868) 
Дозвола - Извод од лиценца бр.03943 издадена од  
Министерство за транспорт и врски на име РИДО 
ТРАНС КОМПАНИ, Куманово. (49877) 
Дозвола - Извод од лиценца бр.03944 издадена од   
Министерство за транспорт и врски на име РИДО 
ТРАНС КОМПАНИ, Куманово. (49878) 
Дозвола - пловидбена бр. МК02631  на име Дончо 
Таневски. (50030) 
Полиса  
Полиса за животно осигурување бр.1026752 издадена 
од Триглав Осигурување на име Викторија Настева, 
Скопје. (49883) 
Полиса за животно осигурувае бр.1026753 издадена од 
Триглав Осигурување на име Вероника Настевска, 
Скопје. (49884) 
Полиса за животно осигурување бр.1026751 издадена 
од Триглав Осигурување на име Дејан Јанковиќ, 
Скопје. (49885) 
Полиса за животно осигурување бр.21051 издадена од 
Кроација Осигурување - Живот на име Драган Сич, 
Скопје. (50021) 
Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. T1218575  на име Диана 
Никодиновска, Битола. (49897) 
Возачка дозвола бр. T1809001  на име Михаил 
Стевановски, Битола. (49898) 
Возачка дозвола бр. T1788870  на име Викторија 
Ѓоргиевска, Гевгелија. (49911) 
Возачка дозвола бр. X1081642  на име Феџрије Адеми, 
Гостивар. (49913) 
Возачка дозвола бр. T1429743  на име Сашо 
Максимоски, Гостивар. (49914) 
Возачка дозвола бр. T1680984  на име Зорица 
Атанасова, Кавадарци. (49917) 
Возачка дозвола бр. T1742158  на име Амел Вејсел, 
Кичево. (49919) 
Возачка дозвола бр. X1160327  на име Ардит Мусљија, 
Куманово. (49922) 
Возачка дозвола бр. T1865618  на име Игор Чадиноски, 
Скопје. (49925) 
Возачка дозвола бр. T1622563  на име Љупчо 
Пецевски, Скопје. (49926) 
Возачка дозвола бр. T1404981  на име Али Коч, Скопје. 
 (49927) 
Возачка дозвола бр. X1179649  на име Исмаил 
Мехмети, Скопје. (49928) 
Возачка дозвола бр. X1191668  на име Елвис Личина, 
Скопје. (49929) 

Возачка дозвола бр. T1419012  на име Фросина 
Пановска, Скопје. (49930) 
Возачка дозвола бр. T1882556  на име Дарко 
Бошковски, Скопје. (49931) 
Возачка дозвола бр. T1399741  на име Андриана 
Ѓоргиевска, Демир Хисар. (50050) 
Возачка дозвола бр. U0230559  на име Боро Ѓоргиев, 
Гевгелија. (50051) 
Возачка дозвола бр. X1091044  на име Аднан Максути, 
Гостивар. (50053) 
Возачка дозвола бр. T1820257  на име Александар 
Ристески, Охрид. (50058) 
Возачка дозвола бр. T1902744  на име Величе Целески, 
Охрид. (50059) 
Возачка дозвола бр. U0153156  на име Данијел 
Стојановски, Охрид. (50060) 
Возачка дозвола бр. T1744902  на име Андријана 
Паскали, Охрид. (50061) 
Возачка дозвола бр. U0371899  на име Љупчо 
Стефаноски, Охрид. (50062) 
Возачка дозвола бр. T1673995  на име Никола Попески, 
Охрид. (50063) 
Возачка дозвола бр. U0085534  на име Маја 
Матлијоска-Стојовска, Охрид. (50064) 
Возачка дозвола бр. T1795853  на име Горан Ѓорѓиев, 
Скопје. (50065) 
Возачка дозвола бр. T1407365  на име Душко 
Шкрињариќ, Скопје. (50066) 
Возачка дозвола бр. T1370622  на име Даниела 
Царчева-Димитровска, Скопје. (50067) 
Возачка дозвола бр. T1897671  на име Наталија 
Стојкова, Струмица. (50082) 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.3004916  на име Мустафа 
Таироски, Кичево. (49969) 
Сообраќајна дозвола бр.0857309  на име Душанка 
Божиновска, Скопје. (49970) 
Сообраќајна дозвола бр.1016072  на име Еуро Транс-
Нечко Дооел Еуро Транс-Нечко Дооел, Кичево. (49971) 
Сообраќајна дозвола бр.3207869  на име Аљбон 
Халили, Тетово. (49972) 
Сообраќајна дозвола бр.3004916  на име Архигота Дгп, 
Струмица. (49973) 
Сообраќајна дозвола бр.0478522  на име Архигота Дгп, 
Струмица. (49974) 
Сообраќајна дозвола бр.1619340  на име Звонко 
Богески, Прилеп. (50086) 
Сообраќајна дозвола бр.0670596  на име Душан 
Трендафилов, Штип. (50087) 
 
 

О Г Л А С И  
 
  

Врз основа на член 83 од Законoт за акцизите 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 108/19, 143/19, 225/19, 275/19 и 77/21), управителот 
на Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО 
Скопје со седиште на ул. „Босна и Херцеговина“ 
бр.11А, Скопје – Бутел, како овластен увозник на туту-
нски производи на КТ&Г Корпорејшн, со седиште во 
Беотккот Стреет 71, Даедеок-гу, Даејеон, Кореја за па-
зарот на Република Северна Македонија, на ден 
28.9.2021 година ја донесе следнава 
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О Д Л У К А  
ЗА ПРОМЕНА НА  

МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА КУТИЈА ЦИГАРИ 
 
Малопродажната цена на кутија на цигари се ут-

врдува како што следува:  

 
 
 Оваа одлука ќе се применува од 13.10.2022 година. 

Во малопродажната цена на кутија цигари е вклучен и 
данокот на додадена вредност. 

 
                                 ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје 

                  (49872) 
 

____________ 
  

ОПШТИНА КАРПОШ 
 
Градоначалникот на Општина Карпош, решавајќи 

по Барањето на Ѓорѓи Николов од Скопје поднесено 
под УП1 бр. 47-699 од 5.6.2018 година за утврдување 
на правен статус на бесправни објекти врз основа на 
член 21 став (2), од Законот за постапување со бесправ-
но изградени објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и 
„Службен весник на РСМ” бр.174/21), го донесe след-
ното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕС-
ПРАВЕН ОБЈЕКТ 

 
1. Се утврдува правен статус на бесправен објект- 

дел од објект-тераса и тераса пренаменета во станбен 
простор од стан во А2-домување кои се наоѓаат на КП 
2141/1 КО Карпош на ул.Франклин Рузвелт бр.63А/1-9, 
Скопје запишан во: И.Л.бр.5336 КО Карпош  од 
17.5.2022 година и И.Л.бр.57003 КО Карпош од 
27.4.2018 година, објекти означен како: 

 
Број на зграда 1, Намена на зграда А2-1, 
Влез 1, Кат К3, стан 9, намена СТ, внат. Површ. 13 

м².  
Влез 1, Кат К3, стан 9, намена ПП, внат. Површ. 4 

м².  
Вкупна внатрешна површина 17 м². 
 
2. Како носител на правото на сопственост на објек-

тот од точка 1 од диспозитивот на ова решение се ут-
врдува Ѓорѓи Николов од Скопје ул.Франклин Рузвелт 
бр.63А/1-9. 

  
3. Составен дел на ова решение е-Геодетски елабо-

рат за геодетски работи за посебни намени за утврдена 
фактичката состојба за легализација на бесправно из-

градени објекти и делови од објекти КО Карпош  со 
дел.бр. 0801-140/18 од 23.4.2018 година, изработен од 
ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ Дооел - Скопје. 

 
4. По правосилноста на ова решение истото прет-

ставува правен основ за запишување на правото на соп-
ственост на објектот во јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите а при запишувањето се при-
бележува дека објектот добил правен статус согласно 
Законот за постапување со бесправни изградени об-
јекти.  

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Барателот Ѓорѓи Николов од Скопје, поднесе бара-

ње под УП1 бр. 47-699 од 5.6.2018 година за утврдува-
ње на правен статус на бесправни објекти од локално 
значење-дел од објект-тераса и тераса пренаменета во 
станбен простор од стан во А2-домување кои се наоѓа-
ат на КП 2141/1 КО Карпош на ул. „Франклин Рузвелт“ 
бр.63А/1-9, Скопје, со вкупна внатрешна површина 17 
м². 

 
 Барателот со барањето достави: 
-Копија од Л.К. со бр. 
-Доказ за приклучок на комунална инфраструктура-

Сметка за вода  со шифра  на корисник - 0772764, изда-
дена од ЈП Водовод и канализација –Скопје.  

-Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни 
намени за утврдена фактичката состојба за легализаци-
ја на бесправно изградени објекти и делови од објекти 
КО Карпош  со дел.бр. 0801-140/18 од 23.04.2018 го-
дина, изработен од ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ До-
оел- Скопје. 

-Скица со податоци за зграда и посебни делови од 
зграда за стан издадена под бр.1106-8112 на 22.9.2022 
година од АКН на РСМ. 

-Доказ за сопственост на земјиште:- И.Л.бр.5336 
КО Карпош  од 17.5.2022 година, сопственост на стан 
на барател и И.Л.бр.57003 КО Карпош од 27.4.2018 го-
дина заедничка сопственост на земјиште на повеќе 
лица. 

-Уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања за КП бр.2141/1 КО Карпош со бр.1107-
4755/2022 од 21.5.2022 година, издадена од АКН на 
РСМ. 

-Изјава од барател - градба 2009 година, заверена 
кај нотар Снежана Видовска од Скопје, под број УЗП 
3620/2022 ВО Скопје 19.5.2022 година.  

-Комисијата изврши увид на самото место и изгот-
ви Записник за извршен увид УП1 бр. 47-699 од 
13.5.2022 година.  

Се констатира дека објектот претставува градежна 
и функционална целина. 

Во рамките на просторот на единицата на локална-
та самоуправа Советот на Општина Карпош нема доне-
сено одлука со која се утврдени граници на подрачја со 
потенцијално нестабилни зони. 

-Урбанистичка согласност за бесправен објект со 
УП1 Бр.47-699 од 27.9.2022 година издадена од Оп-
штина Карпош.  

-Заклучок за плаќање на надоместок за утврдување 
на правен статус на бесправен објект со УП1 Бр.47-699 
од 27.9.2022 година издадена од Општина Карпош.  

 -Доказ за платен надоместок за утврдување на пра-
вен статус на бесправен објект, согласно член 20 од За-
конот за постапување со бесправно изградени објекти -  

Потврда со бр.33-699 УП1 Бр.47-699 од 27.9.2022 
година издадена на 3.10.2022 година од Општина Кар-
пош. 
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Градоначалникот на Општина Карпош, по разгле-
дување на приложената документација, извршениот 
увид на лице место, увидот во урбанистичката соглас-
ност, констатира дека се исполнети условите за донесу-
вање на решение за утврдување на правен статус на 
бесправниот објект. 

Врз основа на гореизнесеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

 Правна поука: Против ова Решение, може да се из-
јави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на 
решението, преку овој орган, до Министерот кој рако-
води со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на прос-
торот. 

Жалбата се таксира со 250,00 денари администра-
тивна такса  за поднесување на жалба. 

Таксата согласно со Законот за административни 
такси со износ од 250 денари е наплатена и приложена 
со барањето. 

 
                                                       Градоначалник 
                                                  на Општина Карпош 
                                                Стевчо Јакимовски, с.р. 

 
 
 

Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
 
  

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 16947/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетски институт за клиничка биохемија-Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Мајка Тереза“ бр. 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ацо Костовски, адреса на е-

пошта: acokostovski@hotmail.com, телефон/факс: 
071/204-208 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Тестови, контрола со нормални и патолошки 

вредности и раствор за перење и проверка на систе-
мот за одредување на еритроцитна седиментација 
од полна крв за iSED, ESR Analizer 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА КЛИ-
НИЧКА БИОХЕМИЈА 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 
јавна набавка: 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

производи за лична нега 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. 1 Картичка со минимум 10.000 интегрирани тес-

тови за одредување на седиментација на еритроцити од 
полна крв компатибилна за апарат ISED или еквива-
лент 

2. 2 Картичка со минимум 5.000 интегрирани тесто-
ви за одредување на седиментација на еритроцити од 
полна крв компатибилна за апарат ISED или еквива-
лент 

3. 3 Контролна крв за одредување на седиментација 
на еритроцити од полна крв со нормални и патолошки 
вредности и стабилност на собна температура пред и 
по употреба компатибилна за апарат ISED  или еквива-
лент 

4. 4 Раствор за перење и проверка на системот ком-
патибилен за апарат ISED или еквивалент 

5. 5 Шише за отпад компатибилен за апарат ISEDи-
ли еквивалент 

6. 6 Кит на перисталтични пумпи компатибилен за 
апарат ISEDили еквивалент 

7. 7 Кит за превентивно одржување компатибилен 
за апарат ISEDили еквивалент 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се ис-
полнети посебните услови за вршење на дејноста про-
пишани со закон. - Решение дека е запишан во региста-
рот на правни лица за промет на големо со медицински 
средства издадено од Агенција за лекови и медицински 
средства 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: 

а) во однос на стоките што треба да се набават:  - 
Каталози/брошури со технички спецификации каде јас-
но ќе бидат наведени карактеристиките кои се бараат 
во техничките спецификации. Во каталозите со технич-
ките карактеристики ЗАДОЛЖИТЕЛНО да бидат јасно 
обележани оние технички карактеристики на понуде-
ните стоки кои се барани во техничките спецификации 
на тендерската документација, и да се обележат со ред-
ни броеви според спецификацијата. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 15:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 15:00 часот, место: ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА КЛИНИЧКА 
БИОХЕМИЈА– Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16973/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Град Скопје 
I.1.2) Адреса: бул. Илинден 82 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Димитар Георгиевски, адре-

са на е-пошта: javni.nabavki@skopje.gov.mk, теле-
фон/факс: 3297-222 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавката на компостара на урбан-био отпад 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
90500000-2 - Услуги во врска со остатоци и отпа-

доци 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 9 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
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IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Да [10.00%] 

IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 10:00 часот, место: Град 
Скопје, бул. „Илинден“ бр.82 - Скопје, Сектор за јавни 
набавки, барака бр.1а 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 16974/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здрав-

ствена установа Универзитетска Клиника за Уроло-
гија, Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“  бр. 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Милена Митрова, адреса на 

е-пошта: urologijaklinika@yahoo.com, телефон/факс: 
02/3227-877 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Лекови за трансплантација и други лекови 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ УК за урологија 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Лекови за трансплантација, и други ле-
кови 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33600000-6 - Фармацевтски производи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. L04AC02 Basiliximab 20mg, Прашок и вехикулум 

за раствор заинјектирање или инфузија, количина 25 
2. H02AB06 prednisolone 5 mg,  таблета , количина 

300 
3. H02AB06 prednisolone 20 mg, таблета количина 

500 
4. C08DB01 diltiazem 90 mg, таблета со продолжено 

ослободување количина 600 
5. B03XA01 epoetin alfa 4000 IE/0.4ml, раствор за 

инјектирање количина 48 
6. J06BA02 immunoglobulins, normal human (i.v.) 20 

g/200 ml,  раствор за инфузија количина 1 
7. A11DA01 thiamine 100 mg/1 ml раствор за инјек-

тирање, количина 500 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- документ за регистрирана дејност – ДРД образец 

или потврда за регистрирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- сертификати и извештаи издадени од надлежни 

тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

- За регистрираните лекови: Решение за ставање во 
промет на готов лек  од Агенција за лекови и медицин-
ски средства. - За нерегистрираните лекови, да се дос-
тави  важечка Дозвола за увоз или Потврда издадена од 
МАЛМЕД доколку бидат избрани за најповолен пону-
дувач ќе им биде издадена дозвола за увоз. 

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

15.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

9.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 15.11.2022 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ 
УК за урологија 2 кат 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16975/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

електронски комуникации 
I.1.2) Адреса: кеј. Димитар Влахов бр.21 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Билјана Јовановска, адреса 

на е-пошта: biljana.jovanovska@aec.mk, телефон/факс: 
3289-224 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Прехрамбени продукти и безалкохолни пијалоци 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 600.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Агенција за електронски комуникации, Кеј Дими-
тар Влахов бр.21 Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Даден во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, 

тутун и сродни производи 
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II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.10.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.10.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.10.2022 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.10.2022 г. во 11:00 часот, место: Агенција 
за електронски комуникации, кеј. Димитар Влахов 
бр.21 Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 г. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16976/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Чистота и 

зеленило - Куманово 
I.1.2) Адреса: „Братство и единство“ бр.30 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Емилија Михајловиќ Гаври-

ловиќ, адреса на е-пошта: cistota_nabavki@t-home.mk, 
телефон/факс: 031/511-728 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Опрема, алати, железарија, хемиски препарати 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Куманово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Куманово 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
44500000-5 - Алатки, брави, клучеви, шарки, приц-

врстувачи, ланци и пружини 
44316000-8 - Железарија 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Набавка на опрема и алати 
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2. Набавка на железарија 
3. Набавка на продолжни кабли и сијалици 
4. Набавка на бои и лакови 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 24.11.2022 година 
се планира да заврши 24.11.2023 година 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да.  
 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Подетален опис е даден во техничките специфика-

ции. 

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

26.10.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.10.2022 

година во 15:30 часот 
 V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 26.10.2022 година во 11:00 часот, место: Ку-
маново 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16977/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за одбрана - сектор за логистика 
I.1.2) Адреса: „Орце Николов“ бр. 116 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Виолета Огненоска, адреса 

на е-пошта: violeta.ognenoska@mod.gov.mk, теле-
фон/факс: 02/3 283-217 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи – Одбрана. 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Месни конзерви, конзерви готово јадење и кон-

зерва риба 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 35.567.050,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ВП 2990/53 Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Проценета вредност на предметот на јавна набавка 

во денари Дел 1 = 3.120,000,00, Дел 2=5.015,000,00, 
Дел 3=2.314,750,00, Дел 4=2.937,500,00, Дел 
5=2.360,000,00, Дел 6=3.550,000,00, Дел 
7=1.880,000,00, Дел 8=1.920,000,00, Дел 
9=1.520.000,00, Дел 10=1.684,800,00, Дел 
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11=1.920.000,00, Дел 12=1.680,000,00, Дел 
13=1.960.000,00, Дел 14=3.705,000,00. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
15131000-5 - Месни конзерви и преработки 
15235000-4 - Конзервирана риба 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел 1 - Конзерва месен појадок од свинско месо 

со нето тежина од 140-150 грама 
2. Дел 2 - Конзерва месен појадок од говедско месо 

со нето тежина од 140-150 грама 
3. Дел 3 - Конзерва паштета од црн дроб свинска со 

нето тежина од 140-150 гр 
4. Дел 4 - Конзерва паштета од црн дроб јунешка со 

нето тежина од 140-150 гр 
5. Дел 5 - Конзерви свинско месо во сопствен сос со 

нето тежина од 850-950 грама 
6. Дел 6 - Конзерви говедско месо во сопствен сос 

со нето тежина од 850-950 грама 
7. Дел 7 - Конзерва готово јадење свински гулаш со 

нето тежина од 380-400 гр 
8. Дел 8 - Конзерва готово јадење говедски гулаш 

со нето тежина од 380-400 гр 
9. Дел 9 - Конзерва готово јадење грашок со јунеш-

ко месо, со нето тежина од 380-400 грама 
10. Дел 10 - Конзерва готово јадење грав со свински 

колбас, со нето тежина од 380-400 грама 
11. Дел 11 - Конзерва готово јадење грав со говед-

ски колбас, со нето тежина од 380-400 грама 
12. Дел 12 - Конзерва готово јадење грав со чадена 

месната сланина, со нето тежина од 380-400 грама 
13. Дел 13 - Конзерва риба сардина во растително 

масло со тежина од 110 до 130 грама 
14. Дел 14 - Конзерва од парчиња на туна во расти-

телно масло со тежина од 130 до 185 грама 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

месеци:  24 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
За докажување на способноста за вршење на профе-

сионалната дејност, понудувачот треба да достави со 
својата понуда документ за регистрирана дејност како 
доказ дека е регистриран како физичко или правно ли-
це за вршење на дејноста поврзана со предметот на до-
говорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на со-
одветно професионално здружение согласно со пропи-
сите на земјата каде што е регистриран. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

9.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

1.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 9.11.2022 година во 11:00 часот, место: Ми-
нистерство за одбрана-Сектор за логистика, ул. ,,Илин-
денска” Б.Б. (регрутен центар) Скопје, сала за соста-
ноци 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 16979/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница со проширена дејност - Гевгелија 
I.1.2) Адреса: ул. „Слободан Митров Данко“ бр. 38 
I.1.3) Град и поштенски код: Гевгелија - 1480 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марија Пенова, адреса на е-

пошта: opstabolnicagevgelija@yahoo.com, телефон/факс: 
034/218-802 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сервис на моторни возила 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: сервис на Економски оператор 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Автомеханичарски услуги 
2. Автоелектричарски услуги 
3. Услуги поврзани со електроника на возилата 
4. Автолимарски услуги 
5. Проверка и дијагностика на клима уред 
6. Полнење со фреон 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
-Дрд образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 11:00 часот, место: 
канцеларии на правна служба 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 16980/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Же-

лино 
I.1.2) Адреса: с. Желино 
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово – 1226 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Адил Емини, адреса на е-

пошта: adil-emini@hotmail.com телефон/факс: 044/378-
030 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Изработка на основен проект за реконструкција 

и изградба на резервар во н. м. Стримница 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; 
инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; 
услуги за просторно планирање и инженерски услуги 
за уредување на земјиштето; поврзани научни и тех-
нички советодавни услуги; услуги за технички испиту-
вања и анализа 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Стримница 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски 

и инспекциски услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Трошо-

ците со користење на пристапот на исплатливост 
Критериуми Бодови 
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - 40 - Број на бодови = Ре-

ферентна листа. максимален број бодови   Референтна 
листа (најголем број извршени договори за изработка 
на техничка документација) 

РОК НА ИЗРАБОТКА - 30 - Број на бодови = Нај-
краток рок за изработка (во денови). максимален број 
бодови   Рок на изработка (во денови) 

Цена - 30 - 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Образец Лиценца за проектирање А или Б и 

Лиценца за изработка на урбанистички планови 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Соодветни изводи од банки: 
- Минимален годишен приход во дејноста поврзана 

со предметот на набавката во износ од 3.200.000 ден 
- Доказ за релевантно осигурување за надомест при 

професионален ризик: 
- Минимален годишен приход во дејноста поврзана 

со предметот на набавката во износ од 3.200.000 ден 
- Извод од целокупниот приход на претпријатието 

(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- Минимален годишен приход во дејноста поврзана 
со предметот на набавката во износ од 3.200.000 ден 
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IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

-    Стручен кадар, да има 5 архитекти/инжинери од 
кои: 1 дипломиран градежни инженери – хидротехнич-
ка насока, со Овластување А за изработка на проектна 
документација од градежништво  со минимум 5 (пет) 
години  искуство во изработка на проектна документа-
ција за линиска инфраструктура, 1 дипломирани инже-
нери архитекти, со Овластување  за изработка на урба-
нистички планови односно планер, потписник на план-
ска документација со минимум 5 (пет) години искуство 
и 1 геодетски техничар. 

- со изјава за просечниот годишен број на вработе-
ни кај давателот на услуги или изведувач на работи и 
за бројот на неговиот раководен кадар во последните 
три години: 

-    Да има минимум 15 вработени во редовен рабо-
тен однос М1/М2 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- ISO 9001:2015 или еквивалентно 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- ISO 14001:2015 или еквивалентно. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 г. во 10:00 часот, место: Желино 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 г. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16981/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Чашка 
I.1.2) Адреса: „Илинденска“ бр.8 
I.1.3) Град и поштенски код: Чашка – 1413 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марјан Јовановски, адреса 

на е-пошта: marjan.jovanovski@caska.gov.mk теле-
фон/факс: 043/241-400 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ ,,Урбано Горно 

Јаболчиште,,  РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД 
УЛИЦА ,,1“ СО КРАК ,,2“ ВО С. ГОРНО ЈАБОЛ-
ЧИШТЕ – ОПШТИНА ЧАШКА 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: УЛИЦА ,,1“ СО КРАК ,,2“ ВО С. ГОРНО ЈАБОЛ-
ЧИШТЕ – ОПШТИНА ЧАШКА 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во Тендерска Документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; 

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  9 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Да 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Да 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност (ДРД)  
- Минимум Лиценца (Б) за изведувач за изведување 

на градби од втора (II) категорија 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-

гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

-Листа на вработени издадена од Агенција за врабо-
тување, не постара од 10 дена од денот на поднесување 
на понудата за минимум 15 (ПЕТНАЕСЕТ) вработени 

- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

- Листа на работи извршени во последните 3 (три) 
години, со вредности, датуми, купувачи (договорни ор-
гани или економски оператори), Копии од реализирано 
најмалку 3 (три) Договори за изградба или реконструк-
ција на инфраструктурен објект во последните (3) го-
дини на кои минималната вредност е минимум 
6.000.000 денари СО вклучен ДДВ со обезбедени пот-
врди за КВАЛИТЕТНО извршени работи. За Раководи-
тел на Работите да се достави копија од Овластување 
издадено од соодветен надлежен орган во државата, 
согласно со важечкиот Закон за градење („Сл. весник 
на РМ“ бр.130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14 
и 115/14), копија од М1 и М2 образец за вработување и 
Резиме за кандидатот. За Градежен или Машински тех-
ничар да се достави  копија од М1 и М2 образец за вра-
ботување и Резиме за кандидатот. За Инженер за без-
бедност при работа да се достави Копија од Диплома, 
Овластување за работа, копија од М1 и М2 образец за 
вработување и Резиме за кандидатот 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Копија од ISO 9001 : 2015  
- Копија од ISO 14001: 2015 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- Копија од ISO 14001 : 2015 

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

26.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 26.10.2022 година во 12:00 часот, место: Ад-
министративна зграда на Општина Чашка 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16982/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Технички фа-

култет - Битола 
I.1.2) Адреса: ул. „Иво Лола Рибар“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Благоја Арапиноски, адреса 

на е-пошта: blagoja.arapinoski@tfb.uklo.edu.mk теле-
фон/факс: 075/295719 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
 Екстра лесно масло за горење 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.200.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Технички факултет Битола, ул.Македонска фа-
ланга 37 Битола 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: во техничката спецификација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
09135100-5 - Масло за греење 
II.9) Делива набавка: Не 
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II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 17.11.2022 година се 

планира да заврши 16.11.2023 година 
Период во месеци:  12 или денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година 09:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
19.10.2022 година 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 
година 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 09:00 часот, место: Тех-
нички факултет Битола, ул. „Македонска фаланга“ бр. 
37 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16984/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за пош-

тенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во 
државна сопственост 

I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Дејан Стојковски, адреса на 

е-пошта: dejan.stojkovski@posta.com.mk телефон/факс: 
02/3105236 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
– Друго. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
1.6.12. Потрошен материјал за возен парк 

(масла, улја антифриз и др) 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје 

II.3) Секторски договор: Поштенски услуги 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09211100-2 - Моторни масла 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: ДРД- Образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 730 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 г. во 10:00 часот, место: Дирекци-
ја на  АД Пошта на Северна Македонија – Скопје, ул. 
„Орце Николов“ бр.46, 1000 Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 г. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16985/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Га-

зи Баба 
I.1.2) Адреса: ул. „Архимедова“ бр. 2 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јавни Набавки, адреса на е-

пошта: javninabavki@gazibaba.gov.mk телефон/факс: 
070234441 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 

Вршење на стручен надзор над изградба и ревита-
лизација на објекти   на територија на Општина Га-
зи Баба 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; 
инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; 
услуги за просторно планирање и инженерски услуги 
за уредување на земјиштето; поврзани научни и тех-
нички советодавни услуги; услуги за технички испиту-
вања и анализа 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Општина Гази Бабаб 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
71250000-5 - Архитектонски, инженерски услуги и 

услуги за надзор 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел/Лот 1 – Вршење стручен надзор над изградба 

и ревитализација  на објекти  на територија на Општи-
на Гази Баба (објекти од патна инфраструктура - 
улици, патишта, паркинзи, сообраќај, пешачки патеки, 
спортски, детски игралишта, урбана опрема, градежно- 
занаетчиски работи, објекти од високоградба и сл.) 
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2. Дел/Лот 2 – Вршење стручен надзор при изград-
ба и ревитализација на објекти на територија на Оп-
штина Гази Баба (хидротехнички инсталации, канали-
зациони мрежи, водоводни мрежи, топловодни и гасо-
водни мрежи и сл.) 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 60 - 
Квалитет - 40 - За елементот квалитет се утврдуваат 

вкупно 40 бодови. Истиот ќе се евалуира преку разгле-
дување на Извршени услуги – вршење на стручен над-
зор над изградба или ревитализација или реконструк-
ција на објекти на патна инфраструктура и објекти од 
високоградба/хидротехничка инсталација во последни-
те 3(три) години, со приложување на  договори и пот-
врди  за  успешна реализација на истите.  Како доказ за 
бодирање потребно е да биде доставено   

- Листа на извршените услуги- вршење на стручен 
надзор над изградба или ревитализација или рекон-
струкција на објекти од патна инфраструктура и објек-
ти од високоградба (улици, патишта, паркинзи, сообра-
ќај, пешачки патеки, спортски, детски игралишта и ур-
бана опрема, градежно-занаетчиски работи, објекти од 
високогрдадба и сл.) во последните 3 (три) години, со 
приложување на копија од наведените Договори за из-
вршени услуги-вршење на стручен надзор над изградба 
или ревитализација или реконструкција на објекти од 
високоградба и на патна инфраструктура  во последни-
те 3(три) години со вклучена Потврда за успешна реа-
лизација на истите – ЗА ДЕЛ/ЛОТ 1.  Листа на изврше-
ните услуги - вршење на стручен надзор над изградба 
или  ревитализација или реконструкција на објекти од 
хидротехнички инсталации (канализациони мрежи, во-
доводни мрежи, топловодни мрежи, гасоводни инста-
лации/мрежи и сл.) во последните 3 (три) години, со 
приложување на копија од наведените Договори за из-
вршени услуги-вршење на стручен надзор над изградба 
или ревитализација или реконструкција на објекти од 
хидротехнички инсталации во последните 3 (три) годи-
ни со вклучена Потврда за успешна реализација на ис-
тите – ЗА ДЕЛ/ЛОТ 2. - Максималниот број на бодови 
предвидени за елементот квалитет  е 40 бодови.  Бодо-
вите за елементот квалитет ќе се доделет според след-
нава формула  Број на бодови =  Понуден бр.договори     
со потврди за успешна  реализација на истите  реализи-
рани  Џ  максимален број  бодови   Најголем понуден 
број на договори со потврди   напоменач комисијата за 
јавни набавки при бодирањето ке ги земе во предвид 
само договорите со вклучена потврда за успешна реа-
лизација како комплет. 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Не 

IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран.  

- Лиценца Б за вршење на стручен надзор над из-
градба на објекти или лиценца А за вршење на стручен 
надзор. 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- Економскиот оператор да има остварено годишен 
приход од најмалку  3.000.000,00 денари  за 2021 годи-
на (за дел/лот 1) и годишен приход од најмалку 
3.000.000,00 денари за 2021 година (за дел/лот 2) 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 
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- Изјава за образовни и професионални квалифика-
ции на давателот на услугата или на неговиот менаџер-
ски (стручен кадар)  и особено на лицата кои се одго-
ворни за давање на конкретната услуга: - а) Најмалку 7 
ангажирани лица од кои: -  минимум 2 (два) дипломи-
рани градежни инженери со овластување Б за вршење 
на стручен надзор над изведување на градби, од кои ед-
ниот насока –  конструктивна, другиот насока – па-
тишта,  2(два) дипломирани инженери архитекти со ов-
ластување Б за вршење на стручен надзор над изведу-
вање на градби, 1 (еден) дипломиран електро инженер 
со овластување Б за вршење на стручен надзор над из-
ведување на градби,  1 (еден) дипломиран машински 
инженер со овластување Б за вршење на стручен над-
зор над изведување на градби и 1 (еден) геодетски ин-
женер со овластување Б за надзор над градби.   

- Главниот надзор да има минимум 15 години ис-
куство како раководител на изведба или главен надзор 
при изведба на патишта и овластување А или Б за над-
зор. над изведба на градби, ЗА ДЕЛ/ЛОТ 1   - б) Нај-
малку  7  ангажирани лица од кои: -  минимум 2(два) 
дипломирани градежни инженери со овластување Б за 
вршење на стручен надзор над изведување на градби, 
хидротехничка насока,  1 (еден) дипломиран електро 
инженер со овластување Б за вршење на стручен над-
зор над изведување на градби, и 1 (еден) геодетски ин-
женер со овластување Б за надзор над градби. - Главни-
от надзор да има минимум 15 години искуство како ра-
ководител на изведба или главен надзор при изведба на 
хидротехнички објекти (инсталации)  и овластување А 
или Б за надзор над изведба на градби, ЗА ДЕЛ/ЛОТ 2 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Важечки Сертификат за стандард за систем за ква-

литет ISO 9001:2015 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- Важечки Сертификат за стандард за управување 

со животната средина ISO 14001:2015. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 11:00 часот, место: Оп-
штина Гази Баба 

V.5) Дополнителни информации  
Важечки Сертификат за стандард за безбедност и 

здравје при работа ИСО 45001Ч2018 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16986/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ„АТА“ 

Центар Жупа 

I.1.2) Адреса: „Центар Жупа“ 
I.1.3) Град и поштенски код: Центар Жупа – 1258 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Орхан Зеќир, адреса на е-

пошта: ortaokulata@hotmail.com телефон/факс: 046/840-
315 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Екстра лесно масло за домаќинство Ел 1 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: центар жупа 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  6 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 30 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 10:00 часот, место: Цен-
тар Жупа 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16988/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар 

за јавно здравје Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Октомвриска“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Цветкоска, адреса на 

е-пошта: cjzprilep1@yahoo.com, телефон/факс: 048/403-
600 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
ЕЛ масло за греење 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп ул.Октом-
вриска бб Прилеп 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09135100-5 - Масло за греење 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 



10 октомври 2022    Бр. 218 - Стр. 35 
 
 

Огласи  
 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- сертификати и извештаи издадени од надлежни 

тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

26.10.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 26.10.2022 година во 11:00 часот, место: ЈЗУ 
Центар за јавно здравје Прилеп-архива 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16991/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за пош-

тенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во 
државна сопственост 

I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 

I.1.5) Лице за контакт: Дејан Стојковски, адреса на 
е-пошта: dejan.stojkovski@posta.com.mk, телефон/факс: 
02/3105-236 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
– Друго. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
1.2.4. огревно дрво  (пренамена од  метални  ар-

хивски плакари и  точка 1.2.5.Метални плакари за 
поштари ) 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: на територија на РСМ 

II.3) Секторски договор: Поштенски услуги 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
03410000-7 - Дрво 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
– ДРД образец -  Решение за промет на дрво и дрв-

ни сортименти издадено од страна на Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно 
член 70а од Законот за шумите. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

26.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 26.10.2022 година во 10:00 часот, место: Ди-
рекција на  А.Д. Пошта на Северна Македонија-Скопје, 
ул. „Орце Николов“ бр.46, 1000 Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16992/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комуна-

лец Битола 
I.1.2) Адреса: ул. „16“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Благој Бакалов, адреса на е-

пошта: nabavki.komunalecbt@mt.net.mk телефон/факс: 
047 207408 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сервисирање и резервни делови за земјоделска 

механизација 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Деловен објект на економски оператор 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
16000000-5 - Земјоделска механизација 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Сервисирање и резервни делови за VIKING и 

SHTIL 
2. Сервисирање и резервни делови за 

HUSQVARNA и Cifarelli 
3. Сервисирање и резервни делови за STIGA, ФПМ, 

ORSI, PERUZZO 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни                                                                                      Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

дини: 1 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.11.2022 г.  
се планира да заврши 9.11.2023 г. 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
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IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

- Да има најмалку едно лице со стекнат сертификат-
обука за сервисирање, издаден од производителот или 
од генералниот увозник за Република Северна Македо-
нија, за дел 1  дел 2 и дел 3  

- Изјава за поседување на најмалку едно лице со 
стекнат сертификат-обука за сервисирање, издаден од 
производителот или од генералниот увозник за Репуб-
лика Северна Македонија, за дел 1  дел 2 и дел 3 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

- Да поседува овластен сопствен или изнајмен со 
договор за деловно техничка соработка, сервис за сер-
висирање и одржување на предметот на набавка со  
достапност 24 часа, за дел 1 дел 2  дел 3 со стекната ли-
ценца за сервисирање од производителот или од гене-
ралниот увозник за Република Северна Македонија  

- Изјава дека поседува овластен сопствен или изнај-
мен со договор за деловно техничка соработка, сервис 
за сервисирање и одржување на предметот на набавка 
со  достапност 24 часа за дел 1 дел 2 и дел 3, односно 
дека поседува Лиценца за овластен сервис издадена од 
производителот или од генералниот увозник за Репуб-
лика Северна Македонија. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 г. во 11:00 часот, место: Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 г. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16994/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ро-

соман 
I.1.2) Адреса: ул. „Пролетерска“ 1 а 
I.1.3) Град и поштенски код: Росоман – 1422 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Радмила Делова, адреса на е-

пошта: Radmila_Smilkova@yahoo.com телефон/факс: 
043/441331 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Подобрување на комуналните услуги и јавната 

чистота преку набавка на трактор со приклучна ме-
ханизација 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Пред просториите на Општина Росоман на 
ул.„Пролетерска“ бр.1а, 1422, Росоман 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
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II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Подобрување на комуналните услуги и јавната чис-

тота преку набавка на трактор со приклучна механиза-
ција 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
34100000-8 - Моторни возила 
34144000-8 - Моторни возила со посебна намена 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
-Документ за регистрирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со изјава за инструментите, постројките или тех-

ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

- да поседува овластен продажен салон, за продаж-
ба на стоката-предмет на набавка; - да поседува овлас-
тен сервис за сервисирање и одржување на возилото и 
опремата предмет на набавка; 

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: 

брошури, каталози и слично за стоките за кои се од-
несува понудата. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 во 12:00 часот, место: Сала за сос-
таноци во Општина Росоман на ул.Пролетерска бр.1а, 
1422, Росоман 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 г. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16995/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУ Универ-

зална сала 
I.1.2) Адреса: бул. „Партизански одреди“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Емилија Крстевска, адреса 

на е-пошта: info@univerzalna.com.mk телефон/факс: 
3245-615 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Спорт и култура. 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
Tехничка поддршка инаем на техничка опрема 

за озвучување и осветлување на настани во органи-
зација на Универзална сала-Повторена постапка 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Из-

најмување без опција за купување на стоките 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во Тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
31000000-6 - Електрични машини, апарати, опрема 

и потрошен материјал; осветлување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- ДРД-Потврда за регистрирана дејност како доказ 

дека е регистриран како физичко или правно лице за 
вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка 
или доказ дека припаѓа на соодветно професионално 
здружение согласно со прописите на земјата каде што е 
регистриран. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 10:00 часот, место: -Јав-
ното отварање е преку ЕСЈН на следнава веб адреса. 
https//www.e-nabavki.gov.mk и на локација ЈУ Универ-
зална сала – Скопје, со адреса бул. „Партизански од-
реди“ бр. 45, Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
 Во Тендерска документација 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16996/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

администрација 
I.1.2) Адреса: „Јуриј Гагарин“ бр. 15 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Василе Неделкоски, адреса 

на е-пошта: v.nedelkoski@aa.mk телефон/факс: 3 094-
207 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 
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I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Општи јавни услуги 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Изнајмување на IaaS услуга и Cloud Storage 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани 
услуги 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: во просториите на договорниот орган 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
72000000-5 - IT услуги: консултации, развивање на 

софтвер, интернет и поддршка 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД ОБРАЗЕЦ 
IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- ISO 9001:2015 (Quality Management System) или 

еквивалентен, издаден од акредитирано тело, со број, 
датум на издавање и актуелна важност на сертифика-
тот. - ISO 27001 стандард за заштита на кориснички 
информации или еквивалентен издаден од акредитира-
но тело, со број, датум на издавање и актуелна важност 
на сертификатот. - ISO 20000 стандард за управување 
со ИТ сервиси или еквивалентен издаден од акредити-
рано тело, со број, датум на издавање и актуелна важ-
ност на сертификатот. - ISO 22301 стандард за управу-
вање со континуитет во деловното работење или екви-
валентен издаден од акредитирано тело, со број, датум 
на издавање и актуелна важност на сертификатот 

- Стандарди за управување со животна средина: 
- Воспоставен Систем за управување со животната 

средина, согласно барањата на меѓународниот стан-
дард ISO/IEC 14001 или еквивалентно. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена  
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 10:00 часот, место: 
Агенција за администрација, ул. „Јуриј Гагарин“ бр.15 
Скопје. 

V.5) Дополнителни информации во тендерската до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 16997/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ „Орце 

Николов“ - с. Ињево 
I.1.2) Адреса: с. Ињево 
I.1.3) Град и поштенски код: с. Ињево – 92420 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Добрила Зафирова, aдреса на е-

пошта: dobrilka_88@live.com телефон/факс: 078/253-043 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на пелети за потребите на ООУ „Орце 

Николов“ с. Ињево 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЦУ с. Ињево и ПУ с. Воиславци 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  8 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Образец/Потврда за регистрирана дејност. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 9:00 часот, место: 
с.Ињево 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16999/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП „Кому-

налец“ Демир Хисар 



 Стр. 42 - Бр. 218                                                                                  10 октомври 2022 
 
 

Огласи  
 

I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Демир Хисар - 7240 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Христина Стојковска, адреса 

на е-пошта: hristinastojkovska05@gmail.com, теле-
фон/факс: 047/277-577 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на резервни делови за одржување на то-

варни и патнички возила работна машина и авто 
гуми 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Демир Хисар 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
42000000-6 - Индустриска машинерија 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Резервни делови за лесни моторни возила 
2. Резервни делови за товарни   возила 
3. Гуми 
4. Услуги за сервисирање 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДДР образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 12:00 часот, место: Де-
мир Хисар 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17000/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП за ПУП - 

Прилеп 



10 октомври 2022    Бр. 218 - Стр. 43 
 
 

Огласи  
 

I.1.2) Адреса: ул. „Прилепски Бранители“ број 1 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Драшко Јованоски, адреса на 

е-пошта: jpzapup@yahoo.com телефон/факс: 048 401 
725 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
Каско осигурување на возила 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 350.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: 
осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги 
(освен услугите во врска со издавањето, тргувањето 
или преносот на хартии од вредност или други финан-
сиски инструменти, брокерските услуги и услугите на 
Народна банка на Република Македонија и услугите 
кои за предмет имаат купување или изнајмување зем-
јиште, згради или друг недвижен имот и права кои про-
излегуваат од истите, освен при доделувањето на дого-
вори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани 
со договорите за купување или изнајмување) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Прилеп 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
66000000-0 - Финансиски и осигурителни услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Да, дадено во Тендерската документација. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 10:00 часот, место: ЈП 
за ПУП Прилеп/ул. „Крушевска“ бр. 11 Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17001/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈПКД Кому-

налец - Струмица 
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Огласи  
 

I.1.2) Адреса: „Климент Охридски“ бр. 35 б 
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Стојан Ефтимов, адреса на е-

пошта: steftimov@yahoo.com телефон/факс: 070/347-
633 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Електрична енергија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: општина Струмица 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: како во ТД 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
09300000-2 - Електрична, топлинска, соларна и нук-

леарна енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

дини: 12 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Да 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 
понудувачот или кандидатот 

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност   Лиценца за врше-

ње на енергетска дејност снабдување со електрична 
енергија издадена од Регулаторната комисија за енерге-
тика и водни услуги на Република Северна Македо-
нија,  - EIC код, издаден од страна на АД МЕПСО за 
снабдување со електрична енергија,  Доколку понуду-
вачот е БОС (Балансно Одговорна Страна), треба да 
достави Договор за балансна одговорност,  Доколку 
понудувачот е дел од БГ (Балансна Група), треба да 
достави Договор за балансна одговорност од Балансно 
Одговорната Страна и документ за превземање балан-
сна одговорност од страна на Балансно Одговорната 
Страна за понудувачот,  Договор дека е регистриран 
како учесник на пазарот на електрична енергија соглас-
но Правилата за пазар на електрична енергија. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

7.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

30.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 1.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 7.11.2022 година во 9:00 часот, место: Стру-
мица, ул. ,,Климент Охридски“ бр.35 Б 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 



10 октомври 2022    Бр. 218 - Стр. 45 
 
 

Огласи  
 

О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 17004/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Богданци 
I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ бр.62 Богданци 
I.1.3) Град и поштенски код: Богданци – 1484 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Соња Маџирова, адреса на е-

пошта: opstina_bogdanci@yahoo.com телефон/факс: 
034/222-333 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Подобрување на сообраќајната инфраструктура 

преку реконструкција на две улици во село Стоја-
ково, Општина Богданци 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: село Стојаково 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
е даден во техничката спецификација во прилог на 

тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
60 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 

IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран -лиценца  Б за изведба издадена од Министер-
ство за транспорт и врски како доказ дека се исполнети 
посебните услови за вршење на дејноста пропишани со 
закон 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

се наведени во тендерската документација 
- со образовните и професионални квалификации на 

давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

се наведени во тендерската документација 
- со изјава за инструментите, постројките или тех-

ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

се наведени во тендерската документација 
- со листа на работи, со приложување потврда за за-

доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-



 Стр. 46 - Бр. 218                                                                                  10 октомври 2022 
 
 

Огласи  
 

ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

се наведени во тендерската документација. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 13:00 часот, место: Оп-
штина Богданци 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17010/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Градска 

општа болница „8-ми Септември“ Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Бледски договор“ б.б. Скопје 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ѓорѓе Тошиќ aдреса на е-

пошта: tosic@bolnica.org.mk, телефон/факс: 02/3087-
410 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Месо и сувомеснати производи 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
15100000-9 - Животински производи, месо и месни 

производи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. 1 Свинско свежо месо 
2. 2 Говедско свежо месо 
3. 3 Пилешко месо 
4. 4 Пилешка кренвиршла 
5. 5 Сувомеснати производи 
6. 6 Паштета 
7. 7 Месен појадок 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 
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IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ како доказ за регистрација во регистарот 

на објекти и оператори со храна од животинско по-
текло, издаден од Агенција за храна и ветеринарство на 
Република Македонија согласно Законот за безбедност 
на храна. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Економскиот оператор да има на располагање нај-
малку 1 (едно) транспортно возило со можност за од-
ржување на континуиран термички режим на пропиша-
на - декларирана температура. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

7.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

30.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 1.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 7.11.2022 година во 9:00 часот, место: ЈЗУ 
Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје, ул. 
„Бледски договор“ б.б. Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

 
О Г Л А С 

  ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17014/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница -Куманово 
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Зорица Петрушевска, адреса 

на е-пошта: jnopstabolnicaku@gmail.com, телефон/факс: 
031/425-524 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Здравство, 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Колективно осигурување на вработени од незго-

да и од смрт од болест за период од една (1) година 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: 
осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги 
(освен услугите во врска со издавањето, тргувањето 
или преносот на хартии од вредност или други финан-
сиски инструменти, брокерските услуги и услугите на 
Народна банка на Република Македонија и услугите 
кои за предмет имаат купување или изнајмување зем-
јиште, згради или друг недвижен имот и права кои про-
излегуваат од истите, освен при доделувањето на дого-
вори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани 
со договорите за купување или изнајмување) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Општа болница - Куманово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
даден во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
66000000-0 - Финансиски и осигурителни услуги 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. колективно осигурување на 703 вработени од по-

следици на несреќен случај (незгода); 
2. колективно осигурување на 703 вработени од по-

следица на смрт од болест; 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
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IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) 

како доказ дека е регистриран како физичко или прав-
но лице за вршење на дејноста поврзана со предметот 
на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа 
на соодветно професионално здружение согласно со 
прописите на земјата каде што е регистриран. Во Ре-
публика Северна Македонија надлежен орган за изда-
вање на овој документ е Централниот регистар на Ре-
публика Северна Македонија. - Решение (дозвола) за 
вршење на работи од осигурување издадено од надле-
жен орган за исполнување на посебните услови за 
вршење на дејноста пропишани согласно со закон во 
соодветни класи на осигурување кои се однесуваат на 
предметот на јавната набавка. - Услови за осигурување 
согласно предметот на јавната набавка (општи и посеб-
ни со табела за траен инвалидитет). 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022  година во 10:00 часот, место: ЈЗУ 
Општа болница - Куманово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С  
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 17016/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за радиотерапија и онкологија 
I.1.2) Адреса: „Водњанска“ бр.17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Лиридон Елмази, адреса на 

е-пошта: lily_elmazi@hotmail.com, телефон/факс: 075/ 
342-052 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Канцелариски материјали 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Магацин ЈЗУ УКРО 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Подетален опис се наоѓа во тендерската документа-

ција 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
30192000-1 - Канцелариски материјали 
22000000-0 - Печатени предмети и сродни произ-

води 
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машине-

рија, опрема и набавки освен мебел и софтверски паку-
вања 

Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен 
поимник 

Шифра Опис 
AB18-3 - материјали, неметали, Хартија 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Пенкала,фломастери и друг потрошен канцела-

риски материјал 
2. Образци за печатење 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
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III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

26.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 26.10.2022  година во 10:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17022/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
I.1.2) Адреса: ул. „Аминта трети“ бр. 2 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Билјана Костовска, адреса на 

е-пошта: biljana.kostovska@hotmail.com, телефон/факс: 
070/313-704 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Општи јавни услуги. 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Поправка на опрема, калибрација и тековно од-

ржување на опремата за потребите на Државната 
фитосанитарна лабораторија 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Државна фитосанитарна лабораторија, Скопје - 
Република Северна Македонија 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Поправка на опрема, калибрација и те-
ковно одржување на опремата за потребите на Држав-
ната фитосанитарна лабораторија 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
50430000-8 - Услуги за поправка и одржување на 

прецизна опрема 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Сервисирање на автоклав ZEUS со издавање на 

сервисна потврда за исправност 
2. Калибрација на едноканални автоматски пипе-

тори 
3. Сервисирање на дестилатор Aquatron A4000D со 

издавање на сервисна потврда за исправност 
4. Калибрација на сушара France Etuves 
5. Докажување на оперативните перформанси на 

инструментот FOSS Infratec 1241 анализатор 
6. Сервисирање и докажување на оперативните ка-

рактеристики на HPLC VARIAN Pro Star согласно про-
цедурата на производителот 
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7. Докажување на оперативните перформанси на 
инструментот GC/MS/MS Agilent GC 7890B и Triple 
Quad MS 7000C и превентивно одржување согласно 
процедурата на производителот 

8. Докажување на оперативните перфоманси на 
инструментот FOSS WIINE SCAN SO2 согласно проце-
дурата на производителот 

9. Калибрација на дата логер TESTO 
10. Калибрација на Thermo Hygrometar во две тем-

пературни точки 
11. Сервисирање на азотен генератор, модел 

NM32LA од Peak Scientific или еквивалент 
12. Сервисирање на Микробранова 
13. Калибрација на pH метри 
14. Поправка на системот за ултра чиста вода и де-

минерализација на вода Aqua Pro Reverse Osmosis 
system  со промена на пумпа и адаптер 

15. Сервисирање и полнење со фреон на лаборато-
риски фрижидер Fioceti +4C со издавање на сервисна 
потврда за исправност 

16. Поправка на сушница и промена на мрежен пре-
кинувач 

17. Поправка на фрижидер Fiocchetti и промена на 
реле за термостат 

18. Поправка на електронска плоча на мали хори-
зонтални автоклави 

19. Замена на филтер за замрзнувач Jouan до-86° С 
20. Калибрација на техничка вага ADAM 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не.. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

31.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

25.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 31.10.2022 година во 10:00 часот, место: Ми-
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, ул. „Аминта трети“ бр. 2, Скопје 

V.5) Дополнителни информации наведени во тен-
дерската документација 

V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17023/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: КЈП „Нис-

коградба“ - Битола 
I.1.2) Адреса: бул. 1-ви Мај б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Тони Илиевски, адреса на е-

пошта: toni.ilievski@gmail.com, телефон/факс: 047/221-
016 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Општи јавни услуги. 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Зимска служба 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Општина Битола 

II.3) Секторски договор: Водоснабдување 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Даден во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
90620000-9 - Услуги за чистење на снег 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 6 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Лиценца Б за изведба 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Извод од целокупниот приход на претпријатието 

(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- Коефициент на економичност (односот помеѓу 
вкупните приходи и вкупните расходи) еднаков или 
поголем од 1, во последната година. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

Економскиот оператор да има минимум 5 годишно 
искуство за одржување на улици и патишта (минимум 
1 препорака за секоја година искуство) 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

Економскиот оператор да има соодветен стручен 
кадар со работно искуство (список на стручен кадар за 
таа намена –машинисти шофери). 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

Економскиот оператор да има сопствен или изнај-
мен, на располагање стопански двор со доволна голе-
мина на површина каде би се сместиле сите потребни 
машини и возила, кое што е потребно за нормално од-
вивање на зимската служба, со доказ за сопственост. 
Економскиот оператор да има сопствени или изнајмени 
на располагање работилници за одржување на возилата 
и машините опремени за 24 часовно комплетно одржу-
вање на истите. 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Машините и возилата да се во сопственост на еко-
номскиот оператор (полиси за осигурување, копии од 
важечки сообраќајни дозволи).  Список на возила и ма-
шини кои ќе бидат ангажирани за потребите на зимска-
та служба кои ќе бидат во исправна состојба и нема да 
бидат ангажирани за други работи (Изјава дека нема да 
се ангажираат за други работи и ќе бидат достапни  24 
часа). 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 12:00 часот, место: КЈП 
„Нискоградба“ Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17024/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен па-

зарен инспекторат 
I.1.2) Адреса: ул. „Луј Пастер“ број 1, спрат 3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Зоран Димитријоски, адреса 

на е-пошта: zoran.dimitrijoski@dpi.gov.mk, теле-
фон/факс: 02/3220-547 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Општи јавни услуги. 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Екстра лесно масло за греење ЕЛ-1 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.118.644 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ДПИ 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Екстра лесно масло за греење ЕЛ-1 за 
потребите на Државниот пазарен инспекторат 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 

II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 10.11.2022 година 
се планира да заврши 10.11.2022 година 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. -За да го докаже исполнување на посебните ус-
лови за вршење на дејноста пропишани согласно со за-
кон кои се однесуваат на предметот на договорот еко-
номскиот оператор треба да достави Лиценца за врше-
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ње на енергетска дејност трговија со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт из-
дадена од Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извештај за билансот на состојба издаден од над-
лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

- извештај за билансот на состојба издаден од над-
лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

извод од целокупниот промет на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму ка-
де што е соодветно, од прометот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

Листа на успешно реализирани договори поврзани 
со предметот на набавка во последните три години, со 
вредности на договорите, датуми на склучување, купу-
вачи (договорни органи или економски оператори), со 
обезбедување на потврда за извршени испораки изда-
дени од примателите или доколку такви потврди не мо-
жат да се обезбедат од причини вон контрола на еко-
номскиот оператор, само со негова изјава за извршени 
испораки, 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

- Економскиот оператор да биде технички опремен 
и оспособен за испорака на нафтениот дериват со посе-
дување на минимум три цистерни со протокомер од 
Бирото за Метрологија, опремен и оспособен за испо-
рака на стоката - екстра лесно масло за греење ЕЛ 1 до 
подрачните одделенија на Државниот пазарен инспек-
торат. 

- сертификати и извештаи издадени од надлежни 
тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

- Уверенија за квалитет на горивото издадени од 
надлежни тела за контрола на квалитет со признаена 
компетентност, а кои ја тестираат погодноста на произ-
водите што јасно била утврдена со упатувањата кон 
спецификациите и стандардите. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 9:00 часот, место: ДПИ 
- Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 17027/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ве-

лес 
I.1.2) Адреса: ул. „Панко Брашнар“ бр. 1 
I.1.3) Град и поштенски код: Велес - 1400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Никола Митровски, адреса 

на е-пошта: nikola.mitrovski@veles.gov.mk, теле-
фон/факс: 043/232-406 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 

Oдржување на јавни површини: сообраќајници, пе-
шачки патеки и тротоари во зимски услови (чисте-
ње на снег и посипување со сол) за потребите на Оп-
штина Велес 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Територија на Општина Велес 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
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II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Предмет на набавка е набавка на Услуги - Одржува-

ње на јавни површиниЧ сообраќајници, пешачки пате-
ки и тротоари во зимски услови (чистење на снег и по-
сипување со сол) за потребите на Општина Велес 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
42000000-6 - Индустриска машинерија 
65000000-3 - Јавни услуги 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Чистење на наноси од снег и посолување на ко-

ловоз со ТМВ 26/35 опремено со плуг, соларка и еден 
работник 

2. Чистење на наноси од снег и посолување на ко-
ловоз со ТМВ 19/21 опремено со плуг, соларка и еден 
работник 

3. Чистење на наноси од снег и посолување на ко-
ловоз со ТМВ 13к опремено со плуг, соларка и еден ра-
ботник 

4. Рачно посолување со ТМВ и два работника 
5. Чистење на намети од снег со Зил 
6. Спремање на мешавина со УЛТ-160 
7. Чистење на наноси од снег со Грејдер 
8. Чистење на наноси од снег со Нисан (ТМВ) 
9. Чистење на наноси од снег со Утоварач 
10. Чистење на наноси од снег со Булдозер (камацу) 
11. Чистење на наноси од снег со УЛТ-150 
12. Чистење на наноси од снег со УЛТ-220 
13. Чистење на наноси од снег со Булдожер ТГ 220 
14. Чистење на наноси од снег со Автобагер JCB 
15. Рачно посолување со трактор и два работника 
16. Одвоз на снег до депонија до 3 км со трактор со 

приколка кипер 
17. Одвоз на снег до депонија до 3 км со камион ки-

пер до 7м3 
18. Машинско расчистување на одрони 
19. Рачно расчистување на одрони 
20. Чистење на наноси од снег со специјализирано 

возило, опремено со нож и соларка 
21. Чистење на наноси од снег со Автобагер опре-

мено со нож 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
-ДРД образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 10:00 часот, место: мала 
сала на Општина Велес 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17028/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: КЈП Ниског-

радба - Битола 
I.1.2) Адреса: бул. 1-ви Мај б.б. 
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I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Димитар Кузмановски, адре-

са на е-пошта: dimitar.niskogradba@gmail.com, теле-
фон/факс: 047/233-600 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на пелети за огрев 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ф-ко договорен орган 

II.3) Секторски договор: Водоснабдување 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Даден во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
03400000-4 - Шумарски производи и производи за 

сечење на дрва 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 1 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 12:00 часот, место: КЈП 
Нискоградба Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17029/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ „Ристо 

Крле“ - Скопје 
I.1.2) Адреса: с. Кадино 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јовче Петковски, aдреса на 

е-пошта: jovce_petkovski@yahoo.com, телефон/факс: 
02/2561-540 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 
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I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на екстра лесно масло за греење 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ООУ„Ристо Крле“ Кадино, Илинден 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Набавка на екстра лесно масло за греење за потре-

бите на централното училиште 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.11.2022 година се пла-

нира да заврши 1.11.2023 година 
Период во месеци:  12 или денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со опис на техничките услови и мерки кои еко-

номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

Минимални услови предвидени со Закон 
- со изјава за инструментите, постројките или тех-

ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

цистерна со која ќе го испорача предметот на на-
бавка која е опремена со верификуван мерач со важеч-
ки жиг и сертификат  издаден од Бирото за Метрологи-
ја на РСМ  или правно лице овластено од страна на 
Министерот за економија во РСМ. 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: Да. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 12:00 часот, место: 
ООУ„Ристо Крле“ Кадино 

V.5) Дополнителни информации / 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 17030/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за животна средина и просторно планирање 
I.1.2) Адреса: Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Кирил Калкашлиев, адреса 

на е-пошта: K.Kalkasliev@moepp.gov.mk, теле-
фон/факс: 2/3251-494 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Животна средина. 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реконструкција на филтер станица за вода за 

пиење во Берово, општина Берово 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Берово, општина Берово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Подетален опис на предметот на догово-
рот е даден во техничките спецификации, основниот 
проект и предмер пресметката, прилог кон објавата на 
огласот. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
45200000-9 - Активности за целосна или делумна 

изградба и изведување на градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 30 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3.00%] 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 

IV.1.5) Здружување на група економски оператори 
во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност - Најмалку Ли-

ценца Б за изведувач на градби од втора категорија сог-
ласно Законот за градење 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- Економскиот оператор да има остварено минима-
лен годишен приход од 50.000.000,00 денари, во по-
следните три години (за 2019, 2020 и 2021 година). 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

- Понудувачот да има вработено или ангажирано 
минимум еден градежен инжинер со овластување Б за 
изведба; минимум еден машински инжинер со овласту-
вање Б за изведба и минимум еден електро инжинер со 
овластување Б за изведба;  - Понудувачот да има вра-
ботено или ангажирано најмалку едно лице со увере-
ние од областа безбедност и здравје при работа. 
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- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

- Понудувачот да има реализирано минимум 3 (три) 
договори во последните 5 (пет) години за изведба или 
реконструкција на филтер станица за вода за пиење, од 
кои минималната вредност на едниот реализиран дого-
вор да не биде помала од 50.000.000,00 денари (со 
вклучен ДДВ) или  пак, да има реализирано минимум 3 
(три) договори во последните 5 (пет) години за изведба 
или реконструкција на филтер станица за вода за пи-
ење, од кои кумулативната вредност на 2 (два) реализи-
рани договори да не биде помала од 50.000.000,00 де-
нари (со вклучен ДДВ). 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

7.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

30.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 1.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 7.11.2022 година во 11:00 часот, место: Ми-
нистерство за животна средина и просторно планирање 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17034/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Здружение за 

Развој на Младите ЕВРОПСКА МЛАДИНСКА 
АСОЦИЈАЦИЈА Кичево 

I.1.2) Адреса: ул. „11-ти Октомври“ бр.61/1-8 Ки-
чево 

I.1.3) Град и поштенски код: Кичево - 6250 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Дејан Илиоски, адреса на е-

пошта: ilioski@gmail.com, телефон/факс: 078/274-417 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат на горната адреса 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

активност или дејност: 
Правни лица основани за задоволување на потреби-

те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот – Друго. 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Топлинска пумпа со машинска соба (воздух-

вода) со набавка транспорт и монтажа 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: с.Манастирско доленци бр.88 Кичево (Манастир 
Св.Богородица Пречиста) 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Топлинска пумпа со машинска соба 
(воздух-вода) со набавка транспорт и монтажа 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09300000-2 - Електрична, топлинска, соларна и нук-

леарна енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 1 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 12:00 часот, место: с. 
Манастирско доленци бр.88 (Манастир Св. Богоро-
дица-Пречиста) Кичево 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17036/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клинич-

ка болница - Штип 
I.1.2) Адреса: ул. „Љубен Иванов“ бр. 25 
I.1.3) Град и поштенски код: Штип - 032 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сашко Николов, адреса на е-

пошта: dr.nikolovsasko@gmail.com, телефон/факс: 
078/380-780 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
Онколошки лекови 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Клиничка болница-Штип 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33600000-6 - Фармацевтски производи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. 1 B03XA01 EPOETIN Раствор за инјекции 2000 IE 

1800 
2. 2 L01XC03 Trastuzumab Раствор за инјекции 600 

mg/5 ml 51 
3. 3 L02AE03 Goserelin  Раствор за инјекции 3,6 mg. 

480 
4. 4 L02BG04 Letrozole таблета 2,5 mg. 6300 
5. 5 L02BB03 Biculatamide  таблета  50 mg. 2800 
6. 6 М05BА08 Zolendronic acid Раствор за инфузија 

4 mg/ 100 ml. 104 
7. 7 L01BC06 Capecitabine таблета 500 mg. 6000 
8. 8 A04AA01 Ondansetron таблета 8 mg 100 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност - образец ДРД 

или потврда за регистрирана дејност  - Решение за про-
мет на големо со медицински средства согласно Зако-
нот за лекови и медицински средства. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

7.11.2022 година 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

30.10.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 1.11.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 7.11.2022 година во 11:00 часот, место: 
Здравствениот дом д-р Панче Карагозов Штип, ул. 
„Хр. Карпош“ бб, 2-ри кат, Архива. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17038/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за водостопанство ЛИСИЧЕ-Велес 
I.1.2) Адреса: ул. „Вардарска“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Велес - 1400 
I.1.4) Интернет адреса: 

I.1.5) Лице за контакт: Добривое Пауновски, адреса 
на е-пошта: d.paunovski@jpvlisice.mk, телефон/факс: 
043/212-441 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Проектирање и изведба на фотонапонска цен-

трала на објект на брана Лисиче 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.100.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; 
инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; 
услуги за просторно планирање и инженерски услуги 
за уредување на земјиштето; поврзани научни и тех-
нички советодавни услуги; услуги за технички испиту-
вања и анализа 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Брана Лисиче оддалечена на околу 25 км од гра-
дот Велес, во атарот на општина Чашка. 

II.3) Секторски договор: Водоснабдување 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Даден во тендерска документација и 
техничка спецификација во прилог 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09331200-0 - Панели за фотонапонска енергија 
71321000-4 - Инженерски услуги за проектирање на 

механички и електрични инсталации за објекти 
31155000-7 - Инвертори 
71320000-7 - Инженерски услуги за проектирање 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 10.11.2022 година 
се планира да заврши 10.11.2023 година 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 
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IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност; Најмалку ли-

ценца Б за проектирање согласно Законот за градење; 
Најмалку лиценца Б за изведба согласно Законот за 
градење. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

Да има на располагање 1 (еден) електроинженер со 
најмалку овластување Б за проектирање од областа на 
електротехниката издадено од Комора на овластени ар-
хитекти и овластени инженери; Да има на располагање 
1 (еден) инженер-архитект со најмалку овластување Б 
за проектирање од областа на архитектурата издадено 
од Комора на овластени архитекти и овластени инже-
нери; 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
ISO 9001:2015, Систем за управување со квалитет 

или друг еквивалентен европски или меѓународен стан-
дард. 

- Стандарди за управување со животна средина: 
ISO 14001:2015, Систем за управување со животна 

средина или на него друг еквивалентен европски или 
меѓународен стандард. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
19.10.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 180 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 10:00 часот, место: ЈПВ 
Лисиче-Велес 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17042/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен па-

зарен инспекторат 
I.1.2) Адреса: ул. „Луј Пастер“ број 1, спрат 3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Зоран Димитријоски, адреса 

на е-пошта: zoran.dimitrijoski@dpi.gov.mk теле-
фон/факс: 023220547/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Општи јавни услуги 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Гориво за моторни возила 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.220.338 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ДПИ 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Гориво за моторни возила за потребите 
на Државниот пазарен инспекторат 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 9.11.2022 
се планира да заврши 9.11.2023 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е ре-

гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека 
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно 
со прописите на земјата каде што е регистриран. 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- извод од целокупниот промет на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму ка-
де што е соодветно, од прометот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

Листа на успешно реализирани договори поврзани 
со предметот на набавка во последните три години, со 
вредности на договорите, датуми на склучување, купу-
вачи (договорни органи или економски оператори), со 
обезбедување на потврда за извршени испораки изда-
дени од примателите или доколку такви потврди не мо-
жат да се обезбедат од причини вон контрола на еко-
номскиот оператор, само со негова изјава за извршени 
испораки, 

- со наведување на системот за управување и следе-
ње на синџирот за снабдување, кој економскиот опера-
тор ќе може да го примени при извршување на догово-
рот: 

Изјава за користење на систем за безготовинско 
плаќање 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Изјава за располагање, односно обезбедување на 
минимум една бензинска пумпа на подрачјето на гра-
дот Скопје, минимум една бензинска пумпа на подрач-
јето на општините во подрачјето на следниве градови, 
каде Државниот пазарен инспекторат има свои деловни 
простории: Скопје, Тетово, Гостивар, Дебар,Македон-
ски Брод, Кичево, Охрид, Струга, Битола, Ресен, При-
леп, Крушево, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Валан-
дово, Струмица, Радовиш, Штип, Кочани, Пробиштип, 
Свети Николе, Делчево, Виница, Велес, Куманово, 
Кратово и Крива Паланка 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 во 11:00 часот, место: ДПИ - 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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Огласи  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 17043/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница со проширена дејност - Гевгелија 
I.1.2) Адреса: ул. „Слободан Митров Данко“ бр. 38 
I.1.3) Град и поштенски код: Гевгелија - 1480 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марија Пенова, адреса на е-

пошта: opstabolnicagevgelija@yahoo.com, телефон/факс: 
034/218-802 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Мазут и нафта за греење 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: седиште на договорен орган во Гевгелија, Одде-
ление за физикална медицина во с. Негорци 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Мазут М-1 НС со содржина на сулфур најмногу 

до 1%(m/m) 
2. Екстра лесно гориво за затоплување (ЕЛ-1) 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Дрд Образец , Лиценца за вршење енергетска деј-

ност трговија на големо со сурова нафта ,нафтени де-
ривати,биогорива и горива за транспорт-трговија на го-
лемо со екстра лесно ЕЛ-1 и мазут М-1. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

8.11.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

31.10.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 2.11.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 8.11.2022 година во 10:00 часот, место: 
канцеларија на правна служба 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава:7.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 17045/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД  Градски 

Трговски Центар 
I.1.2) Адреса: Кеј „13 Ноември“ кула 2/4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Огнен Петровски адреса на 

е-пошта: ognen.petrovski@gtcskopje.com.mk теле-
фон/факс: 3 134-083 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Осигурување на имот 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: 
осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги 
(освен услугите во врска со издавањето, тргувањето 
или преносот на хартии од вредност или други финан-
сиски инструменти, брокерските услуги и услугите на 
Народна банка на Република Македонија и услугите 
кои за предмет имаат купување или изнајмување зем-
јиште, згради или друг недвижен имот и права кои про-
излегуваат од истите, освен при доделувањето на дого-
вори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани 
со договорите за купување или изнајмување) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје Градски Трговски Центар 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Осигурување на имотот и опремата на Градски Тр-

говски Центар А.Д.- Скопје 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
66000000-0 - Финансиски и осигурителни услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 
И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка и Дозво-
ла за вршење на работи од осигурување во соодветната 
класа на осигурување 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извештај за билансот на состојба издаден од над-
лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

Позитивен финансиски извештај за последната фи-
нансиска година 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

да има реосигурително покритие од друштво за ре-
осигурување кое има минимум кредитен рејтинг „АА“ 
утврден од Standard and Poor’s, понудувачите да доста-
ват: Програма за реосигурување за 2022 година и 
„Услови за осигурување“ (општи и посебни) за пред-
метната набавка 
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IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
-Сертификат ISO 9001:2015, -Сертификат OHSAS 

18001:2013. 
- Стандарди за управување со животна средина: 
-Сертификат ISO 14001:2015 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022  година во 12:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации Јавното отворање 
на понудите во присуство на овластените претставници 
на понудувачите ќе се одржи на 25.10.2022 година во 
12:00 часот во просториите на А.Д. Градски Трговски 
Центар - Скопје, на 7 кат. 

V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
_____________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17046/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за животна средина и просторно планирање 
I.1.2) Адреса: ул. „Плоштад Пресвета Богородица“ 

бр. 3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Кирил Калкашлиев, адреса 

на е-пошта: K.Kalkasliev@moepp.gov.mk телефон/факс: 
23251494 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Државни органи - Животна средина 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 

Вршење на стручен надзор при реконструкција на 
филтер станица за вода за пиење во Берово, општи-
на Берово 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; 
инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; 
услуги за просторно планирање и инженерски услуги 
за уредување на земјиштето; поврзани научни и тех-
нички советодавни услуги; услуги за технички испиту-
вања и анализа 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Берово, општина Берово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Подетален опис на предметот на договорот за јавна 

набавка е даден во техничките спецификации од тен-
дерската документација. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
71520000-9 - Услуги за надзор над градење 
71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски 

и инспекциски услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  30 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 70 - 
Квалитет - 30 - Како елементи на критериумот еко-

номски најповолна понуда односно најдобар однос ме-
ѓу цената и квалитетот се земаат следните - Цена 70 бо-
дови - Квалитет 30 бодови  За елементот квалитет се 
утврдени вкупно 30 бодови, и истиот се состои од сле-
дниве поделементи - Број на вработени/ангажирани ин-
женери - 15 бода и - Број на реализирани договори во 
последните 5 (пет) години за извршен надзор над из-
ведба или реконструкција на филтер станица за вода за 
пиење - 15 бода. 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност - Најмалку Ли-

ценца Б за вршење надзор над изградба на градби од 
втора категорија 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 11:00 часот, место: Ми-
нистерство за животна средина и просторно планирање 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17049/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ку-

маново 
I.1.2) Адреса: „11 Октомври“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Дарко Станојковски адреса 

на е-пошта: javni-nabavki@kumanovo.gov.mk теле-
фон/факс: 031/475-839 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Дел од Бул. 3-та МУБ (од ул. „С. Симонов“ до ул. 

„Т.Мендол“) 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Дел од Бул. 3-та МУБ (од ул. С. Симонов до ул. 
Т.Мендол) 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
е даден во тендерска документација и во техничка 

спецификација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 
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- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран и - Лиценца за Б за изведување на градби од 
втора категорија, издадена од Министерството за тран-
спорт и ври на РСМ 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 9:00 часот, место: Оп-
штина Куманово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17050/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Службен 

весник на Република Северна Македонија 
I.1.2) Адреса: бул. „Партизански одреди“ бр. 29 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елисавета Јаневска, адреса 

на е-пошта: elisavetaj@slvesnik.com.mk телефон/факс: 
025512460 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Интернет пристап и колокација на сервери за 

2023 и 2024 година 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски ус-
луги 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Носителот на набавката е должен да започне со 
давање на услугата на следнава локација ЈП Службен 
весник на РСМ -  бул. Партизански одреди 29, Скопје 
како и на резервната локација согласно понудата. 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Предмет на постапката за јавната набавка е набавка 

на Интернет пристап и колокација на сервери за потре-
бите на ЈП Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија за 2023 и 2024 година. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
72400000-4 - Интернет услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.1.2023 
се планира да заврши 31.12.2024 
Период во месеци:  24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Да 
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IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 
понудувачот или кандидатот 

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со опис на техничките услови и мерки кои еко-

номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

Копија од договори со минимум 3 (три) физички 
независни линка кон меѓународни ИП оператори, од 
кои минимум еден треба да биде со Тиер 1 Оператор. 
По барање на договорниот орган да достави оргинал на 
увид. 

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

- Сертификат за стручно лице вработен/ангажиран 
кај ЕО од областа на мрежна технологија, (SNSA или 
CCNA или еквивалетно). - Понудувачот да располага 
со најмалку најмалку 5 (пет) лица во редовен работен 
однос кај Понудувачот, со образование од областа на 
телекомуникации или компјутерски науки- се докажу-
ва со: “Листа од Агенција за вработување” не постара 
од 10 дена, пред денот на јавно отварање. 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

- Изјава дека понудената услуга за заштита од 
DDoS напади ги поседува сите барани функционал-
ности. - Изјава или договор за закуп од економскиот 
оператор дека располага со сервер соба на локација со 
оддалеченост минимум 50 km од Скопје на територија-
та на Република Северна Македонија.  - Изјава од еко-
номскиот оператор дека располага со батериски (УПС) 
систем за непречено напојување со електрична енерги-
ја на серверите со минимум непречено напојување од 1 
час под полно оптоварување. - Изјава од економскиот 
оператор дека располага со генератор за струја за неп-

речено напојување со електрична енергија на сервер 
собата со минимум непречено напојување од 24/7 
часа/дена под полно оптоварување. - Изјава од економ-
скиот оператор дека располага со систем за ладење во 
сервер собата. - Изјава од економскиот оператор дека 
располага со автоматски систем за детекција и гасење 
на пожар во сервер собата. 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Копија од сертификат ИСО/IEC – 20000-1:2011 IT 

Service Management System,  - Копија од сертификат 
ИСО/IEC – 27001 Information Security Management 
System и - Копија од сертификат ИСО/IEC – 22301 
Business Continuity Management. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година, 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година, 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022  година, во 10:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17051/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Служба за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република 
Северна Македонија 

I.1.2) Адреса: Плоштад Пресвета Богородица број 3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Славица Тошиќ, aдреса на е-

пошта: slavica.tosik@sozr.gov.mk телефон/факс: 
023146700 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Општи јавни услуги 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реконструкција на поранешниот објект на Ко-

мерцијална банка 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
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II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
45454000-4 - Работи за реконструирање 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  36 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3.00%] 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран и Лиценца А за изведба на градби од прва кате-
горија, согласно Законот за градење 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Доказ за релевантно осигурување за надомест при 
професионален ризик: 

- да поседува осигурителна полиса од минимум 
6.000.000,00 денари од осигурителна компанија во слу-
чај на штета направена од извршителите 

- Извештај за билансот на состојба издаден од над-
лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

- минимум 400 милиони денари вкупни приходи за 
секоја година поединечно за последните три години 
(2019, 2020 и 2021 година) од кои - минимум 300 мили-
они денари вкупни приходи во дејноста која се покрива 
со договорот за јавна набавка (градежништво) за секоја 
година поединечно за последните три години (2019, 
2020 и 2021 година) 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- минимум 400 милиони денари вкупни приходи за 
секоја година поединечно за последните три години 
(2019, 2020 и 2021 година) од кои - минимум 300 мили-
они денари вкупни приходи во дејноста која се покрива 
со договорот за јавна набавка (градежништво) за секоја 
година поединечно за последните три години (2019, 
2020 и 2021 година) 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

Понудувачот да има на располагање минимум 120 
работници и да располага со соодветен стручен технич-
ки персонал за реализација на предметната набавка, од 
кои:  - минимум 2 (два) градежни инженери со овласту-
вање А за изведба од областа на градежништвото изда-
дено од Комора за овластени инженери и архитекти на 
РСМ  - минимум 2 (два) инженери архитекти со овлас-
тување А за изведба од областа на архитектурата изда-
дено од Комора за овластени инженери и архитекти на 
РСМ  - минимум 2 (два) електро инженери со овласту-
вање А за изведба од областа на електротехниката из-
дадено од Комора за овластени инженери и архитекти 
на РСМ  - минимум 2 (два) машински инженери со ов-
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ластување А за изведба од областа на машинството из-
дадено од Комора за овластени инженери и архитекти 
на РСМ  - минимум 1 (еден) инженер со положен стру-
чен испит за безбедност и здравје при работа 

- со изјава за просечниот годишен број на вработе-
ни кај давателот на услуги или изведувач на работи и 
за бројот на неговиот раководен кадар во последните 
три години: 

Понудувачот да има на располагање минимум 120 
работници и да располага со соодветен стручен технич-
ки персонал за реализација на предметната набавка, од 
кои:  - минимум 2 (два) градежни инженери со овласту-
вање А за изведба од областа на градежништвото изда-
дено од Комора за овластени инженери и архитекти на 
РСМ  - минимум 2 (два) инженери архитекти со овлас-
тување А за изведба од областа на архитектурата изда-
дено од Комора за овластени инженери и архитекти на 
РСМ  - минимум 2 (два) електро инженери со овласту-
вање А за изведба од областа на електротехниката из-
дадено од Комора за овластени инженери и архитекти 
на РСМ  - минимум 2 (два) машински инженери со ов-
ластување А за изведба од областа на машинството из-
дадено од Комора за овластени инженери и архитекти 
на РСМ  - минимум 1 (еден) инженер со положен стру-
чен испит за безбедност и здравје при работа 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Понудувачот да има на располагање:   - скеле, ми-
нимум 2500 m²  - дигалкa од минимум 12 метри, мини-
мум 1  - автодигалка од минимум 25 метри висина, ми-
нимум 1  - камиони, минимум 8 

- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

Понудувачот да има најмалку 3 договори од облас-
та на високоградба со сите фази, А категорија (рекон-
струкција на постоечки објекти или изградба на нови 
објекти), во последните 5 години со вкупна вредност 
од минимум 550.000.000,00 денари, од кои минимум 
еден договор со вредност од минимум 400.000.000,00 
денари за кои договори е потребно да има потврди за 
задоволителна изведба на најважните работи 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Стандард за систем за квалитет: ISO 9001:2015 

или еквивалент и - Стандард за безбедност и здравје 
при работа: ISO 45001:2018 или еквивалент 

- Стандарди за управување со животна средина: 
- Стандард за управување со животната средина: 

ISO 14001:2015 или еквивалент. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

7.11.2022 година, 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

30.10.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 1.11.2022 

година, 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 7.11.2022 година, во 10:00 часот, место: 

Служба за општи и заеднички работи на Владата на Ре-
публика Северна Македонија, со адреса на Плоштад 
„Пресвета Богородица“ број 3, Скопје 

V.5) Дополнителни информации Во тендерска до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17052/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: АГЕНЦИЈА 

ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 
УСЛУГИ 

I.1.2) Адреса: ул. „Македонија“ бр.38 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Цветанка Митревска, адреса 

на е-пошта: javninabavki@avmu.mk телефон/факс: 
023103405 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Општи јавни услуги 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Електрична енергија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Седиште на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги ул.Македонија бр.38 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Да 
Назив на договорен орган 
1. Агенција за млади и спорт 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09300000-2 - Електрична, топлинска, соларна и нук-

леарна енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Да 
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Дополнителни информации за причините за нама-
лување на роковите на постапката за доделување на до-
говор за јавна набавка 

- намалување на роковите поради итни причини 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност -  Лиценца за 

вршење на енергетска дејност, трговија или снабдува-
ње со електрична енергија издадена од Регулаторната 
Комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија; -  EIC код издаден од АД МЕП-
СО - Скопје, како вршител на енергетска дејност за 
пренос на електрична енергија; -  Решение / Потврда за 
регистрација на учесник на пазар на ЕЕ согласно Пра-
вилата за пазар на ЕЕ и -  Изјава дека на економскиот 
оператор не му е престанат договорот за учество на па-
зар. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.10.2022 година во 10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
19.10.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.10.2022 во 10:00 часот, место: Агенција за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ул. „Македо-
нија“ бр.38 Скопје 

V.5) Дополнителни информации Во тендерската до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 7.10.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17056/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар 

за јавно здравје Битола 
I.1.2) Адреса: Партизанска бб 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Роза Митровска, aдреса на е-

пошта: roza.mitrovska@cjzbt.org.mk телефон/факс: +389 
47 208 121/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Редовен годишен сервис со валидациони перфор-

манси за апарат Vitek 2 Compact, апаратот за култи-
вација на хемокултури BactAlert 3D и апарат Vidas 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 8 Услуги за развој и истра-
жување во случај кога резултатите се користат ислку-
чиво за вршењето на функциите и надлежностите на 
договорните органи 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ ЦЈЗ Битола 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Да 
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Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 
Сите делови 

Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Редовен годишен сервис со валидациони перфор-

манси за апарат Vitek 2 Compact или еквивалент 
2. Редовен годишен сервис со валидациони перфор-

манси за апаратот за култивација на хемокултури 
BactAlert 3D или еквивалент 

3. Редовен годишен сервис со валидациони перфор-
манси за апарат Vidas или еквивалент 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.11.2022 
се планира да заврши 1.11.2024 
Период во месеци: 24 или 730 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
За да ја докаже способноста за вршење професио-

нална дејност, економскиот оператор треба да достави:  
– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 
регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

Потребната техничка и професионалната способ-
ност за квалитетно извршување на договорот, договор-
ниот орган ќе ја утврди преку следниве минимални ус-
лови:   -  понудувачите да достават авторизација за 
учество на тендерската постапка издадена од произво-
дителот на опремата, -  понудувачот да располага со 
минимум 1 еден овластен сервисер за техничко одржу-
вање и сервисирање на опремата. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 во 12:00 часот, место: ЈЗУ ЦЈЗ Би-
тола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.10.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17058/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СУГС Шаип 

Јусуф Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Вашингтонска“ бр. 44 Скопје - 

Шуто Оризари 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Бобан Јовановски адреса на 

е-пошта: shaipjusuf@gmail.com телефон/факс: 072/234-
531 
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I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Образование 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Лесно масло за греење 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: СУГС „Шаип Јусуф“ адреса ул. „Вашинготнска“ 
бр. 44, Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
докуимент за регистрирана дејност Лиценца за 

вршење енергетска дејност трговија со нафта и нафте-
ни деривати издадена од Регулаторната комисија за 
енергетика на СРМ. 

IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
Стандард за систем за квалитет: МКС EN ISO 

9001:2015или еквивалент 
- Стандарди за управување со животна средина: 
Стандард за управување со животна средина: МКС 

EN ISO 14001:2015или еквивалент 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 10:00 часот, место: 
СУГС „Шаип Јусуф“ адреса ул. „Вашинготнска“ бр. 44 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.10.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17055/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ "Ан-

гел Шајче" - Куманово 
I.1.2) Адреса: ул. „Моша Пијаде“ бр.117 
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I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 031 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Бранислава Манасова, адре-

са на е-пошта: angel.sajce@gmail.com телефон/факс: 
415-810/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Социјална заштита 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Замена на постоечка столарија со ПВЦ прозорци 

и врати во објектите „Развигорче“ и „Бубамара“ 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.250.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Објектите „Развигорче“ и „Бубамара“, двата во 
Куманово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.11.2022 
се планира да заврши 31.12.2022 
Период во месеци: 2 или 60 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Извод од целокупниот приход на претпријатието 

(податок од билансот на успех издаден од надлежен ор-
ган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде 
што се бара, изјава за приходот во областа која се покри-
ва со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за по-
следните три финансиски години за кои се расположли-
ви ваквите информации во зависност од датумот на кој 
претпријатието е основано или започнало со работа и во 
зависност од достапноста на таквите информации: 

-да има остварено приход не помал од двојно од 
проценетата вредност на набавката во најмалку една од 
последните три години. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

-од персоналот задолжен за реализација на набав-
ката, да располага со минимум десет вработени, од кои 
минимум еден градежен инженер, минимум еден ма-
шински техничар и минимум еден молер. 

- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

-во последните пет години да има извршено работи 
кои соодејствуваат со предметот на набавката. 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Стандард за систем за квалитет ISO 9001:2015 или 

еквивалентно и - Стандард за систем за заштита на 
здравје и безбедност при работа ISO 45001:2018 или 
еквивалентно. 
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- Стандарди за управување со животна средина: 
-Стандард за управување со животната средина ISO 

14001: 2015 или еквивалентно. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 во 13:00 часот, место: Куманово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.10.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17062/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ку-

маново 
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Дарко Станојковски, адреса 

на е-пошта: javni-nabavki@kumanovo.gov.mk телефон/ 
факс: 031475839 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Изградба на дел од ул. ,,Зелен Пазар“ Општина 

Куманово 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ул. ,,Зелен Пазар,, Општина Куманово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Дадено во тендерска документација и техничка спе-

цификација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 

Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-
ник Шифра Опис 

45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Лиценца за Б за изведување на градби од вто-
ра категорија, издадена од Министерството за тран-
спорт и врски на РСМ 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година, 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година, 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022  година, во 9:00 часот, место: Оп-
штина Куманово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.10.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17066/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈРП Маке-

донска Радиотелевизија 
I.1.2) Адреса: „Гоце Делчев“ бр.18 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Лазе Новески адреса на е-

пошта: lazenoveski@gmail.com телефон/факс: 02/5 511-
786 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Одржување на софтвер за систем за радио и ТВ 

автоматизација 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во Тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 

Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-
ник Шифра Опис 

72211000-7 - Програмерски услуги за системи и ко-
риснички софтвер 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
– ДРД образец -Потврда за регистрирана дејност 

како доказ дека е регистриран како физичко или прав-
но лице за вршење на дејноста поврзана со предметот 
на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно профе-
сионално здружение согласно со прописите на земјата 
каде што е регистриран. 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во 10:00 часот, место: -Јав-
ното отварање е преку ЕСЈН на следнава веб адреса: 
хттпсЧ//њњњ.е-набавки.гов.мк и на локација, бул. „Го-
це Делчев“ бр.18 Скопје 

V.5) Дополнителни информации Во Тендерска до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 9.10.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17071/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СМУ на Град 

Скопје „Др.Панче Караѓозов“ 
I.1.2) Адреса: ул. „50-та Дивизија“ бр. 2А 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Викторија Мијалковска, ад-

реса на е-пошта: dsmupancekaragjozov@yahoo.com те-
лефон/факс: 023120187 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Образование 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
Набавка на превоз за ученици кои што живеат 

надвор од  територијата на Град Скопје за потреби-
те на училиштето-повторена постапка 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен тран-
спорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндира-
ни возила и курирски услуги, освен услуги за тран-
спорт на поштенски пратки (освен услугите за желез-
нички транспорт, кои се опфатени во категорија 18) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: На релација Куманово-Скопје-Куманово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 
јавна набавка: 

Даден во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на 

превоз на отпад) 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

месеци:  9 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 
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IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
-Потврда за Регистрирана дејност издадена од Цен-

трален Регистра на РСМ  -Лиценца за вршење на јавен 
превоз во внатрешниот патен сообраќај - слободен пре-
воз на патници и посебен линиски превоз на патници 
издадена од Министерство за транспорт и врски на Ре-
публика Северна Македонија 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Минимум 2 (два) автобуси со минимум 49 (четири-
есет и девет) седишта, не постари од 10 години - Мини-
мум 2 (два) минибуси со минимум 18 (осумнаесет) се-
дишта, не постари од 10 години 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 година во  10:00 часот, место: Во 
просториите на Средното медицинско училиште на 
Град Скопје „Д-р Панче Караѓозов” – Скопје, со адреса 
на ул. „50 Дивизија“бр. 2а 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 10.10.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17053/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Факултет за 

електротехника и информациски технологии 
I.1.2) Адреса: ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 18 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Македонка Димковска, адре-

са на е-пошта: dona@feit.ukim.edu.mk телефон/факс: 
+389 2 3099 196 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Образование 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Компјутерска опрема 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Факултет за електротехника и информациски тех-
нологии, ул. Руѓер Бошковиќ бр.18  Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
30200000-1 - Компјутерска опрема и материјал 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Персонални компјутериза потребите на проектот 

ФабЛаб 
2. Персонален компјутер за администрација 
3. Персонални компјутери за Институт за електро-

ника 
4. Преносен компјутер 
5. Мултифункциски печатар 
6. Сервер за потребите на проектот UbiLab 
7. IT камери за потребите на проектот UbiLab 
8. RAM Меморија 
9. Надворешни дискови 
10. Компјутерски глувчиња 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 11.11.2022 
се планира да заврши 10.03.2023 
Период во месеци:  4 или 120 дена  
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
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IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 
понудувачот или кандидатот 

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
документ за регистрирана дејност 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година, 9:59 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година, 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022  година, во 9:59 часот, место: Фа-
култет за електротехника и информациски технологии, 
ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр.18, Скопје 

V.5) Дополнителни информации во тендерска доку-
ментација 

V.6) Датум на објава: 7.10.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17072/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЕЛС Општи-

на Берово 
I.1.2) Адреса: ул. „Димитар Влахов“ бр.10 

I.1.3) Град и поштенски код: Берово - 2330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ванчо Димовски, адреса на 

е-пошта: dimovski.berovo@gmail.com телефон/факс: 
033-471-057/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРИ НА 

УЛ.„БОРИС КИДРИЧ“ ВО БЕРОВО 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.565.240 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ул.Борис Кидрич во Берово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Да 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност или Тековна сос-

тојба....., за чие издавање надлежен орган во РМ е Цен-
трален регистар на РМ; - Важечка лиценца за изведува-
ње на градби од втора категорија (минимум Лиценца Б 
за изведувач) издадена од Министерството за тран-
спорт и врски, согласно Законот за градење 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.10.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.10.2022 во 11:00 часот, место: ул. „Дими-
тар Влахов“ бр.10 Општина Берово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 10.10.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17073/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ „Даме 

Груев„ Куклиш, Струмица 
I.1.2) Адреса: с. Куклиш б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица - 2400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Јанков, адреса 

на е-пошта: ahit1000@hotmail.com телефон/факс: 
034/348-470 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Образование 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на електрична енергија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Сите наведени потрошувачи во тендерската до-
кумнетација 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.11.2022 
се планира да заврши 1.11.2023 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 во 10:00 часот, место: Куклиш 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 10.10.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 17074/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Стипион 

2011“Штип 
I.1.2) Адреса: ул. „Васил Главинов“ 4б 
I.1.3) Град и поштенски код: Штип - 2000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Зорица Јанева, адреса на е-

пошта: jpstipion@yahoo.com телефон/факс: 032393878/ 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат: на горната адреса 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

активност или дејност: 
Правни лица основани за задоволување на потреби-

те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Индустриска сол за патишта 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: до магацинскиот простор на ЈП “Стипион 2011“ 
на ул.Партизанска бр.31 Штип 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
24000000-4 - Хемиски производи 
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; 

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- ДРД образец (документ за докажување на профе-

сионална способност) 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.10.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.10.2022 во 9:00 часот, место: Штип 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 10.10.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17076/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во 
државна сопственост, Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Борче Крагујевски, адреса на 

е-пошта: borce.kragujevski@elem.com.mk телефон/ 
факс: 045259900 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Друго 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Антикорозивна заштита (РЕК Осломеј) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Подружница РЕК Осломеј 

II.3) Секторски договор: Електрична енергија 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Бидејќи постројките работат на отворено, нивните 

конструкции се изложени на надворешни влијанија. 
При тоа доаѓа до дотраеност и оштетување на пов-
ршинската заштита на конструкцијата. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
38424000-3 - Опрема за мерење и контрола 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Да 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со листа на главни испораки на стоки или изврше-

ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

Согласно тендерска документација 
- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-

гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

Согласно тендерска документација 
- со образовните и професионални квалификации на 

давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

Согласно тендерска документација 
- со изјава за инструментите, постројките или тех-

ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Согласно тендерска документација 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

26.10.2022 година, 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.10.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.10.2022 

година, 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 26.10.2022  година, во 10:00 часот, место: 
Подружница РЕК Осломеј 

V.5) Дополнителни информации Со интерен број на 
ЈН  17-069/2022 

V.6) Датум на објава: 10.10.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 17077/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунал-

на хигиена Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „516“ бр.10 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Велимир Стаматовски, адре-

са на е-пошта: javni.nabavki@khs.mk телефон/факс: 02 
3230 841/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот – Друго 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуги за фиксна телефонија двегодишна на-

бавка 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.500.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски ус-
луги 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
64210000-1 - Услуги за телефонски пренос и пренос 

на податоци 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 26.11.2022 
се планира да заврши 26.11.2024 
Период во месеци: 24 или 730 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
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IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Да [5.00%] 

IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД образец и Документ-регистрација издадена од 

Агенцијата за електронски телекомуникации(АЕК) за 
давање на јавни телекомуникациски услуги во фиксна-
та телефонија,односно за оператор на јавни телекому-
никациски мрежи 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

26.10.2022 година во 9:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и 

во часот определен како краен рок за доставување на по-
нудите 26.10.2022 во 9:30 часот, место: ул. „516“ бр. 10 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 10.10.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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