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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

671. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за данокот на додадена вредност, 

што Собранието на Република Северна Македонија го 
донесе на седницата одржана на 11 март 2022 година. 

  
Бр. 08-1185/1   Претседател на Република 

11 март 2022 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 
95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 
130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 98/19, 124/19, 275/19, 267/20 и 163/21), членот 13 
се менува и гласи: 

„(1) За место на прометот на добра се смета:  
1. Местото каде што доброто се наоѓа во времето на 

прометот, кога доброто не се превезува или испраќа;  
2. Местото каде што доброто се наоѓа кога започну-

ва превозот или испраќањето, во случај кога доброто се 
превезува или испраќа од страна на испорачателот, 
примателот или од страна на трето лице;  

3. Местото каде што доброто се монтира или инста-
лира во случаите кога доброто се монтира или инстали-
ра од страна на испорачателот или од друго лице во не-
гово име;  

4. Местото каде што оданочивиот трговец има се-
диште на стопанската дејност или подружница за кој се 
снабдува доброто или во отсуство на место или под-
ружница, местото каде тој има своја постојана адреса 
или обично престојува/постојано живеалиште или 
престојувалиште во случај на промет со природен гас и 
електрична енергија преку систем за пренос и систем 
за дистрибуција сместени во територијата на земјата 
или прометот со топлинска енергија или енергија за 
разладување преку мрежи за греење или разладување 
до оданочив трговец и  

5. Местото каде што примателот на доброто ги ко-
ристи добрата во случај на промет со природен гас и 
електрична енергија преку систем за пренос и систем 
за дистрибуција сместени во територијата на земјата 
или енергија за разладување преку мрежи за греење 
или разладување, којшто промет не е опфатен со точка 
4 од овој став.  

 (2) Оданочив трговец од ставот (1) точка 4 на овој 
член е лице регистрирано за цели на данокот на дода-
дена вредност кое купува електрична енергија, приро-
ден гас, топлинска енергија или енергија за разладува-
ње заради натамошна продажба и чија потрошувачка 
на таквата енергија за сопствени потреби е занемар-
лива. 

(3) Во случај кога целата или дел од електричната 
енергија, гасот, топлинската енергија или енергијата за 
разладување не се потроши од примателот на истата, 
непотрошените добра се сметаат дека се искористени и 
потрошени во местото каде што примателот на доброто 
има вистинско седиште или подружница каде што се 
испорачани добрата. Доколку такво место не постои, 
примателот на добрата се смета дека ги користел и ги 
потрошил добрата во местото каде што тој има своја 
постојана адреса или престојува/постојано живеалиште 
или престојувалиште.“.      

 
Член 2 

По членот 24-в се додава нов член 24-г, кој гласи: 
 

„Член 24-г 
(1) По исклучок на одредбите од членовите 29 и 30 

од овој закон, во услови на големи природни непогоди 
или епидемии во Република Северна Македонија, на 
прогласена воена состојба, на утврдено постоење на 
вонредна состојба или при одлука за постоење на криз-
на состојба, кога настанале или можат да настанат по-
реметувања во снабдувањето на населението или поре-
метувања во други области кои го загрозуваат животот 
и здравјето  на луѓето, пореметувања на домашниот па-
зар поради недостаток на стоки неопходно потребни за 
производство, преработка и за животот и здравјето на 
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луѓето, како и во услови на потреба за обезбедување на 
производи и суровини, кои се од посебно стратешко 
значење за Република Северна Македонија, се ослобо-
дува од данок на додадена вредност, прометот на про-
изводи за човечка исхрана.  

(2) Владата на Република Северна Македонија на 
предлог на министерот за финансии поблиску ги опре-
делува видот на добрата од ставот (1) на овој член како 
и временскиот период на ослободувањето од плаќање 
на данокот на додадена вредност на добрата утврдени 
согласно со ставот (1) на овој член.“. 

 
Член 3 

Во членот 27 став (1) во точката 1) зборовите: „чле-
новите 23 и 24 точки 6, 7 и 8“ се заменуваат со зборо-
вите: „членовите 23, 24 точки 6, 7 и 8 и член 24-г“. 

Во точката 3) сврзникот „и“ се заменува со точка и 
запирка. 

По точката 4) се додава нова точка 5),  која гласи: 
„5) Природен гас и електрична енергија преку сис-

тем за пренос.“.   
 

Член 4 
По членот 30-б се додава нов член 30-в, кој гласи: 
 

„Член 30-в 
(1) По исклучок на одредбите од членот 29 од овој 

закон, во услови на големи природни непогоди или 
епидемии во Република Северна Македонија, на прог-
ласена воена состојба, на утврдено постоење на вон-
редна состојба или при одлука за постоење на кризна 
состојба, кога настанале или можат да настанат поре-
метувања во снабдувањето на населението или пореме-
тувања во други области кои го загрозуваат животот и 
здравјето на луѓето,  пореметувања на домашниот па-
зар поради недостаток на стоки неопходно потребни за 
производство, преработка и за животот и здравјето на 
луѓето, како и во услови на потреба за обезбедување на 
производи и суровини кои се од посебно стратешко 
значење за Република Северна Македонија, повласте-
ната даночна стапка од 10% се применува врз прометот 
и увозот на енергенти. 

(2) Владата на Република Северна Македонија на 
предлог на министерот за финансии поблиску ги опре-
делува видот на добрата од ставот (1) на овој член како 
и временскиот период на примена на повластената да-
ночна стапка на добрата утврдена согласно со ставот 
(1) на овој член.“. 

 
Член 5 

Во член 32 по точката 4 се додава новa точкa 5, која 
гласи: 

„5. Оданочивиот трговец, односно лице регистрира-
но за цели на данокот на додадена вредност согласно 
со членот 13 став (2) од овој закон.“. 

 
Член 6 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за данокот на додадена вредност („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ број 163/21), во 
членот 3 зборовите: „30 јуни 2022 година“ се заменува-
ат со зборовите: „31 декември 2022 година“.  

 
Член 7 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за данокот на додадена вредност („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ број 163/21), во 
членот 4 зборовите: „1 јули 2022 година“ се заменуваат 
со зборовите: „1 јануари 2023 година“.   

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“. 

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 
225/15, 23/16, 189/16, 198/18 dhe Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 98/19, 124/19, 
275/19, 267/20 dhe 163/21) neni 13 ndryshohet si më 
poshtë:  

„(1) Për vendin e qarkullimit të të mirave konsiderohet: 
1. Vendi ku e mira gjendet gjatë kohës së qarkullimit, 

kur e mira nuk transportohet apo dërgohet;  
2. Vendi ku mira gjendet kur fillon transporti ose 

dërgimi, në rast kur e mira transportohet apo dërgohet nga 
porositësi, pranuesi ose nga personi i tretë;  

3. Vendi ku e mira montohet ose instalohet në rastet 
kur e mira montohet ose instalohet nga porositësi ose 
person tjetër në emrin e tij; 

4. Vendi ku tregtari i tatueshëm ka seli të veprimtarisë 
ekonomike ose filial për të cilin furnizohet e mira ose në 
mungesë të vendit ose filialit, vendi ku ai ka adresën e tij të 
përhershme ose qëndrimin e zakonshëm të tij/ 
vendqëndrimin ose vendbanimin e përhershëm në rast të 
qarkullimit me gaz natyror dhe energji elektrike përmes 
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sistemit për përçim dhe sistemit për distribuim të vendosur 
në territorin e vendit ose qarkullimit me energji për ngrohje 
dhe ftohje përmes rrjeteve për ngrohje ose ftohje deri te 
tregtari i tatueshëm dhe 

5. Vendi ku pranuesi i të mirës i shfrytëzon të mirat në 
rast të qarkullimit me gaz natyror dhe energji elektrike 
përmes sistemit për përçim dhe sistemit për distribuim të 
vendosura në territorin e vendit ose energjia për ftohje 
përmes rrjeteve për ngrohje ose ftohje, me ç’rast e mira 
nuk është e përfshirë me pikën 4 të këtij paragrafi.” 

(2) Tregtari i tatueshëm sipas paragrafit (1) pika 4 është 
personi i regjistruar për qëllime të tatimit mbi vlerën e 
shtuar që blen energji elektrike, gaz natyror, energji për 
ngrohje ose ftohje për shkak të shitjes së mëtejme, me 
ç’rast konsumi i energjisë së atillë për nevojat e veta do të 
ishte i parëndësishëm. 

(3) Në rast kur një pjesë ose e gjithë energjia elektrike, 
gazi, energjia për ngrohje dhe ftohje nuk shpenzohet nga 
pranuesi i saj, të mirat e pashpenzuara konsiderohen se 
janë shpenzuar dhe shfrytëzuar në vendin ku pranuesi i të 
mirave ka seli ose filial të vërtetë ku janë porositur të 
mirat. Nëse një vend i atillë nuk ekziston, pranuesi i të 
mirave konsiderohet se ai i ka shfrytëzuar të mirat  në 
vendin ku ai ka adresën e tij të përhershme ose 
vendqëndrimin ose vendbanimin e përhershëm.”. 

 
Neni 2 

Pas nenit 24-c shtohet neni i ri 24-ç si më poshtë: 

  

“Neni 24-ç 

(1) Me përjashtim të dispozitave të neneve 29 dhe 30 të 

këtij ligji, në kushte të fatkeqësive të mëdha natyrore ose 

epidemive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të 

gjendjes së shpallur të luftës, të ekzistimit të konstatuar të 

gjendjes së jashtëzakonshme ose gjatë vendimit për 

ekzistimin e gjendjes së krizës, kur janë krijuar ose mund 

të krijohen çrregullime në furnizimin e popullsisë ose 

çrregullime në fusha  të tjera që e rrezikojnë jetën dhe 

shëndetin e njerëzve, çrregullime në  tregun vendor për 

shkak të mungesës së mallrave të domosdoshme të 

nevojshme për prodhim, përpunim dhe për jetën dhe 

shëndetin e njerëzve, si dhe në kushte të nevojës për 

sigurimin e prodhimeve dhe lëndëve të para, të cilat janë 

me rëndësi të veçantë strategjike për Republikën e 

Maqedonisë së Veriut, lirohet nga tatimi mbi vlerën e 

shtuar, qarkullimi i prodhimeve për ushqim të njerëzve. 

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me 

propozimin e ministrit të Financave do ta përcaktojë llojin 

e të mirave nga paragrafi (1) i këtij neni, si dhe periudhën e 

lirimit nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar për të mirat 

e përcaktuara në përputhje meparagrafin (1) të këtij neni.”. 

 
Neni 3 

Në nenin 27 paragrafi (1) pika 1, fjalët "nenet 23 dhe 
24 pikat 6, 7 dhe 8" zëvendësohen me fjalët "nenet 23, 24 
pika 6, 7 dhe 8 dhe neni 24-ç” 

Në pikën 3 lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikë dhe 
presje. 

Pas pikës 4) shtohet pika e re 5 si më poshtë: 
“5) Gaz natyror dhe energji elektrike nëpërmjet sistemit 

të përçimit.”. 
 

Neni 4 
Pas nenit 30-b shtohet neni i ri 30-ç si më poshtë: 
 

Neni 30 -ç 

(1) Me përjashtim të dispozitave të nenit 29 të këtij 

ligji, në kushte të fatkeqësive të mëdha natyrore ose 

epidemive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të 

gjendjes së shpallur të luftës, të ekzistimit të konstatuar të 

gjendjes së jashtëzakonshme ose gjatë vendimit për 

ekzistimin e gjendjes së krizës, kur janë krijuar ose mund 

të krijohen çrregullime në furnizimin e popullsisë ose 

çrregullime në fusha  të tjera që e rrezikojnë jetën dhe 

shëndetin e njerëzve, çrregullime në  tregun vendor për 

shkak të mungesës së mallrave të domosdoshme të 

nevojshme për prodhim, përpunim dhe për jetën dhe 

shëndetin e njerëzve, si dhe në kushte të nevojës për 

sigurimin e prodhimeve dhe lëndëve të para, të cilat janë 

me rëndësi të veçantë strategjike për Republikën e 

Maqedonisë së Veriut, shkalla tatimore e privilegjuar prej 

10% zbatohet mbi qarkullimin dhe importin e 

energjentëve. 

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me 

propozimin e ministrit të Financave do ta përcaktojë llojin 

e të mirave nga paragrafi (1)  i këtij neni si dhe afatin e 

zbatimit të normës tatimore preferenciale për të mirat e 

përcaktuara në përputhje me paragrafin (1) i këtij neni.”. 

 

Neni 5 

Në nenin 32 pas pikës 4 shtohen pika 5 e re  si më 

poshtë: 

“5. Tregtari i tatueshëm, përkatësisht personi i 

regjistruar për qëllimet e tatimit mbi vlerën e shtuar në 

përputhje me nenin 13 paragrafi (2) të këtij ligji.”. 

 

Neni 6 

Në Ligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit të 

Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë së Veriut numër 163/21) në nenin 3, fjalët 

“30 qershor të vitit 2022” zëvendësohen me fjalët “31 

dhjetor të vitit 2022". 
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Neni 7 
Në Ligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit të 

Tatimit mbi Vlerën e Shtuar („Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut“ numër 163/21), në nenin 4 fjalët 
“1 korrik  të vitit 2022” zëvendësohen me fjalët “1 janar  të 
vitit 2023". 

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

_____________ 

672. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 
 

Се прогласува Законот дополнување на Законот за 
акцизите, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 11 март 2022 годи-
на. 

  
Бр. 08-1186/1  Претседател на Република 

11 март 2022 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА АКЦИЗИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за акцизите (*) („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ број 108/19, 143/19, 
225/19, 275/19 и 77/21), во член 92 по ставот (10) се до-
даваат два нови става (11) и (12), кои гласат: 

„(11) По исклучок од ставот (3) на овој член во ус-
лови на големи природни непогоди или епидемии во 
Република Северна Македонија, на прогласена воена 
состојба, на утврдено постоење на вонредна состојба 
или при одлука за постоење на кризна состојба, кога 
настанале или можат да настанат нарушувања на снаб-
дувањето на населението или пореметувања  во  снаб-

дувањето на други области (субјекти) со енергенти, на-
чинот на пресметката на акцизата може да се врши на 
следниов начин: 

1) за моторен бензин од тарифните ознаки 2710 12 
31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00, 2710 
12 51 00 и 2710 12 59 00 и тоа за безоловен бензин со 
содржина на олово до 0,013 грама на литар се пресме-
тува врз основа на податокот за износот на акцизата за 
безоловен бензин со содржина на олово до 0,013 грама 
на литар изразена во денари за литар и податокот за из-
носот на дополнителното намалување на акцизата ис-
кажана во денари за литар во зависност од средната 
дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на котација  
„Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt’s European 
Marketscan за период од 1 до 15 во месецот и од 16 до 
крајот на месецот, според следнава формула: 

АБ = 22,00 ден/лит - ДНА ден/лит, при што:  
- АБ е акциза за безоловен бензин изразен во дена-

ри за литар и 
- ДНА е износ на дополнително намалување на ак-

циза за безоловен бензин искажана во денари за литар, 
чиј износ зависи од средната дневна берзанска цена на 
Prem Unl 10 ppm на котација „Mediterranean cargoes 
FOB (Italy)“ од Platt’s European Marketscan и се утврду-
ва на следниов начин: 

а) доколку средната дневна берзанска цена на Prem 
Unl 10ppm на котација „Mediterranean cargoes FOB 
(Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 
800 USD/ton, но помала или еднаква на 1000 USD/ton, 
износот на ДНА е 1 денар за литар; 

б) доколку средната дневна берзанска цена на Prem 
Unl 10ppm на котација „Mediterranean cargoes FOB 
(Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 
1000 USD/ton, но помала или еднаква на 1200 USD/ton, 
износот на ДНA е 2 денари за литар и 

в) доколку средната дневна берзанска цена на Prem 
Unl 10ppm на котација „Mediterranean cargoes FOB 
(Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 
1200 USD/ton, износот на ДНА е 4 денари за литар.  

2) за гасно масло од тарифните ознаки 2710 19 43 
00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 
11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00 како 
погонско гориво се пресметува врз основа на подато-
кот за износот на акциза за гасно масло како погонско 
гориво изразена во денари за литар и податокот за из-
носот на дополнителното намалување на акцизата ис-
кажана во денари за литар во зависност од средната 
дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација 
„Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt’s European 
Marketscan за период од 1 до 15 во месецот и од 16 до 
крајот на месецот, според следнава формула: 

АБ = 15,50 ден/лит - ДНА ден/лит, при што:  
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- АД е акциза за гасно масло како погонско гориво 
изразен во денари за литар и  

- ДНА е износ на дополнително намалување на ак-
циза за гасно масло како погонско гориво искажана во 
денари за литар, чиј износ зависи од средната дневна 
берзанска цена на 10 ppm ULSD  на котација 
„Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt’s European 
Marketscan и се утврдува на следниов начин: 

а) доколку средната дневна берзанска цена на 10 
ppm ULSD на котација „Mediterranean cargoes FOB 
(Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 
800 USD/ton, но помала или еднаква на 1000 USD/ton, 
износот на ДНА е 1 денар за литар; 

б) доколку средната дневна берзанска цена на 10 
ppm ULSD на котација „Mediterranean cargoes FOB 
(Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 
1000 USD/ton, но помала или еднаква на 1200 USD/ton, 
износот на ДНA е 2 денари за литар и 

в) доколку средната дневна берзанска цена на 10 
ppm ULSD на котација „Mediterranean cargoes FOB 
(Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 
1200 USD/ton, износот на ДНА е 4 денари за литар.  

3) за гасно масло како гориво за греење од тари-
фните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 
00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 
17 00 и 2710 20 19 00 се пресметува врз основа на пода-
токот за износот на акциза за гасно масло како гориво 
за греење изразена во денари за литар и податокот за 
износот на дополнителното намалување на акцизата 
искажана во денари за литар во зависност од средната 
дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација 
„Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt’s European 
Marketscan за период од 1 до 15 во месецот и од 16 до 
крајот на месецот, според следнава формула: 

 АЕ = 15,50 ден/лит - ДНА ден/лит, при што:  
- АЕ е акциза за гасно масло како гориво за греење 

изразена во денари за литар и 
- ДНА е износ на дополнително намалување на ак-

циза за гасно масло како гориво за греење  искажана во 
денари за литар, чиј износ зависи од средната дневна 
берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација 
„Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt’s European 
Marketscan и се утврдува на следниов начин: 

а) доколку средната дневна берзанска цена на 
Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB 
(Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 
800 USD/ton, но помала или еднаква на 1000 USD/ton, 
износот на ДНА е 1 денар за литар; 

б) доколку средната дневна берзанска цена на 
Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB 
(Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 
1000 USD/ton, но помала или еднаква на 1200 USD/ton, 
износот на ДНA е 2 денари за литар и 

в) доколку средната дневна берзанска цена на 

Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB 

(Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 

1200 USD/ton, износот на ДНА е 4 денари за литар.  

(12) Владата на Република Северна Македонија на 

предлог на министерот за финансии поблиску ги опре-

делува видот на енергентите, временскиот период како 

и начинот на пресметката на акцизата утврден соглас-

но со одредбите од ставот (11) на овој член.“. 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“. 

_____________ 

 

L I GJ 

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT TË AKCIZAVE 

 

Neni 1 

Në Ligjin e Akcizave(*) (Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë së Veriut numër 108/19, 143/19, 225/19, 

275/19 dhe 77/21) në nenin 92 pas paragrafit (10) shtohen 

dy paragrafë të rinj (11) dhe (12) si më poshtë: 

“(11) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni në 

kushte të fatkeqësive të mëdha natyrore ose epidemive në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut, të gjendjes së shpallur 

të luftës, të ekzistimit të konstatuar të gjendjes së 

jashtëzakonshme ose gjatë vendimit për ekzistimin e 

gjendjes së krizës, kur janë krijuar ose mund të krijohen 

çrregullime në furnizimin e popullsisë ose çrregullime në 

furnizimin në fusha  të tjera (subjekte) me energjentë, 

mënyra e përllogaritjes së akcizës mund të bëhet në 

mënyrën si më poshtë: 

1) për benzinë motorike nga shenjat tarifore 2710 12 31 

00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00, 2710 12 

51 00 dhe 2710 12 59 00 për benzinë pa plumb me 

përmbajtje plumbi deri në 0.013 gram për litër llogaritet në 

bazë të të dhënave për vlerën e akcizës për benzinën pa 

plumb me përmbajtje plumbi deri në 0.013 gram për litër 

shprehur në denarë për litër dhe të dhënat për vlerën e 

akcizës shtesë të shprehur në denarë për litër në varësi të 

çmimit mesatar ditor të bursës së Prem Unl 10ppm sipas 

kuotizacionit 104 “Mediterranean cargos FOB (Italy)” nga 

Platt’s European Marketscan për periudhën nga data 1 deri 

në datë 15 të muajit dhe nga data 16 deri në fund të muajit, 

sipas kësaj formule: 

AB = 22.00 den / litër + DAB, me ç’rast:  

- AB është akcizë për benzinën pa plumb, e shprehur në 

denarë për litër dhe 
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 - DAB është vlera e akcizës shtesë për benzinën pa 

plumb, e shprehur në denarë për litër, vlera e së cilës varet 

nga çmimi mesatar ditor i bursës së Prem Unl 10 ppm sipas 

kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga 

Platt’s European Marketscan dhe përcaktohet në këtë 

mënyrë: 

а) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Prem Unl 

10ppm sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB 

(Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh 

se 800 USD/ ton, por më i vogël ose i barabartë me 1000 

USD/ton, vlera e DAD është 1 denarë për litër; 

b) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Prem Unl 

10ppm sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB 

(Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh 

se 1000 USD/ ton, por më i vogël ose i barabartë me 1200 

USD/ton, vlera e DAD është e denarë për litër; 

v) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Prem Unl 

10ppm sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB 

(Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh 

se 1200 USD/ ton, vlera e DAD është 4 denarë për litër; 

2) për vajrat e gazit të shenjave tarifore 2710 19 43 00, 

2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 

00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 dhe 2710 20 19 00 si 

karburante motorike llogariten në bazë të të dhënave për 

vlerën e akcizës për vajrat e gazit si karburante motorike të 

shprehura në denarë për litër dhe të dhënat për vlerën e 

akcizës shtesë të shprehur në denarë për litër në varësi të 

çmimit mesatar ditor të bursës së 10 ppm ULSD sipas 

kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga 

Platt’s European Marketscan për periudhën nga data 1 deri 

më datë 15 të muajit dhe nga data 16 deri në fund të muajit, 

sipas formulës vijuese: 

AD = 15.50 den / litër + DAD, me ç’rast: 

- AD është akcizë për vajrat e gazit si karburante 

motorike të shprehura në denarë për litër dhe 

- DAD është vlerë e akcizës shtesë për vajrat e gazit si 

karburante motorike e shprehur në denarë për litër, vlera e 

së cilës varet nga çmimi mesatar ditor i bursës së 10 ppm 

ULSD sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB 

(Italy)” nga Platt’s European Marketscan dhe përcaktohet 

sipas mënyrës vijuese: 

a) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së 10 ppm ULSD 

sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” 

nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 800 

USD/ton, por më i vogël ose i barabartë me 1000 USD/ton, 

vlera e DAD është 1 denarë për litër; 

b) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së 10 ppm ULSD 

sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” 

nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 1000 

USD/ton, por më i vogël ose i barabartë me 1200 USD 

/ton, vlera e DAD është 2 denarë për litër dhe 

v) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së 10 ppm ULSD 

sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” 

nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 1200 

USD/ton, vlera e DAD është 4 denarë për litër. 

3) për vajrat e gazit si karburante për ngrohje nga 

shenjat tarifore 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 

00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 

17 00 dhe 2710 20 19 00 përllogariten në bazë të të 

dhënave për vlerën e akcizës për vajrat e gazit si 

karburante për ngrohje të shprehur në denarë për litër dhe 

të dhënat për vlerën e akcizës shtesë të shprehur në denarë 

për litër në varësi të çmimit mesatar ditor të bursës së 

Gasoil 0.1% sipas kotacionin “Mediterranean cargoes FOB 

(Italy)” nga Platt’s European Marketscan për periudhën 

nga data 1 deri më datë 15 të muajit dhe nga data 16 deri 

në fund të muajit, sipas formulës vijuese: 

AE = 15.50 denarë / litër + DAE, me ç’rast: 

- AE është akcizë për vajrat e gazit si karburante për 

ngrohje e shprehur në denarë për litër dhe 

- DAE është vlerë e uljes shtesë së akcizës për 

karburante për ngrohje e shprehur në denarë për litër, vlera 

e së cilës varet nga çmimi mesatar ditor i bursës së Gasoil 

0,1% sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB 

(Italy)” nga Platt’s European Marketscan dhe përcaktohet 

në këtë mënyrë: 

a) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Gasoil 0,1% 

sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” 

nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 800 

USD/ton, por më i vogël ose i barabartë me 1000 USD/ton, 

vlera e DAE është 1 denarë për litër; 

b) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Gasoil 0,1% 

sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” 

nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 1000 

USD/ton, por më i vogël ose i barabartë me 1200 USD/ton, 

vlera e DAE është 2 denarë për litër dhe  

v) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Gasoil 0,1% 

sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” 

nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 1200 

USD/ton, vlera e DAE është 4 denarë për litër; 

(12) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me 

propozim të ministrit të Financave, e përcakton më 

hollësisht llojin e burimeve të energjensave, periudhën 

kohore, si dhe mënyrën e përllogaritjes së akcizës së 

përcaktuar në përputhje me dispozitat e paragrafit (11) të 

këtij neni.“. 

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 
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Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
  

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 03875/2022 
 
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: Разим Дулови, адреса на е-

пошта: javni.nabavki@khs.mk телефон/факс: 3230857/ 
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: 
Резервни делови за подвозје и останата ситна оп-

рема 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 25.000.000 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: 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 
34144000-8 - Моторни возила со посебна намена 
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. Mercedes Actros 2532 L 
2. Mercedes Atego 25/28 
3. Mercedes 18/24 
4. Маn 
5. Fap 2626 RBK-TAM 80T50 E 
6. IVECO DAILY 
7. Iveco Еurocargo ML 100E18/31 
8. Iveco Eurocargo 
9. Iveco STRALIS 
10. Резервни делови за менувач и диференцијал   

Мерцедес Атего 18/28,25/28,26/28,25/24  Актрос 
25/32,18/24,25/31 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 11.5.2022 
се планира да заврши 11.5.2023 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
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 
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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 документи 
- 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 

11.4.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 3.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.4.2022 

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 11.4.2022 во 9:00 часот, место: ул. „516“ бр. 
10 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 10.3.2022 
 
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: 03878/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Дојран 
I.1.2) Адреса: кеј. 5-ти Ноември бр.1 
I.1.3) Град и поштенски код: Стар Дојран - 1487 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Андреја Ангеловски, адреса 

на е-пошта: andrej@dojran-info.com телефон/факс: 
034225278/ 

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: 
Набавка и монтажа на материјали за одржување 

на уличното осветлување 
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: Општина Дојран 

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 
50232100-1 - Услуги за одржување на улично освет-

лување 
34928000-8 - Улични инсталации 
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 
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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 документи 
- 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) 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: 

Минимум 3 (три) Потврди за навремено и квалитет-
но извршување на договор од иста или слична природа 

- 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 1 (едно) специјално возило со корпа за 
промена на светилки од мин.12 метри 

 
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 

25.3.2022 година во 8:15 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.3.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.3.2022 

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 25.3.2022 во 8:15 часот, место: Општина Дој-
ран 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 10.3.2022 

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: 03879/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Технолошко-

металуршки факултет 
I.1.2) Адреса: ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 16 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Жаклина Стојчевска, адреса 

на е-пошта: zstojcevska@tmf.ukim.edu.mk телефон/ 
факс: 02-3088-282 

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: 
Лабораториски хемикалии 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000,00 
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: Технолошко-металуршки факултет 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 
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. ДЕЛ 1-Неоргански киселини 
2. ДЕЛ 2-Неоргански бази и соли 
3. ДЕЛ 3-Неоргански соли 
4. ДЕЛ 4-Органски киселини 
5. ДЕЛ 5- Органски растворувачи 1 
6. ДЕЛ 6- Органски растворувачи 2 
7. ДЕЛ 7-Органски растворувачи 3 
8. ДЕЛ 8-Неоргански соединенија 1 
9. ДЕЛ 9-Неоргански соединенија 2 
10. ДЕЛ 10-Органски соединенија 1 
11. ДЕЛ 11-Органски соединенија 2 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 17.3.2022 
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се планира да заврши 16.3.2023 
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 
 
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 

25.3.2022 година, 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.3.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.3.2022 

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 25.3.2022 година, во 11:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 10.3.2022 
 
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: 03884/2022 
 
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: 
Дигитализација на архивската граѓа преку ек-

стернализација на функциите и процесите во специ-
јален архивски центар - Две годишна набавка  По 
втор пат 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се 
опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои 
се однесуваат на купување, развој, продукција или коп-
родукција на програмски материјали од страна на ра-
дио и телевизиски куќи или за термините на радио и 
телевизиско емитување на програма) 

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 
79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, 

консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигу-
рување 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
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II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 25.4.2022 
се планира да заврши 25.4.2024 
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: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 80 - 
квлаитет - 20 - Број на извршени услуги согласно 

предметот на набавка во изминатите 3 (три) години од 
1 (една) до 3 (три) извршени услуги  - 5 бода 4 (четири) 
извршени услуги  - 10 бода 5 (пет) извршени услуги - 
15 бода над 5 (пет) извршени услуги 20 бода За из-
вршените услуги согласно предметот на набавката во 
изминатите 3 (три) години, понудувачот во прилог за-
должително доставува потврда за успешно извршена 
услуга за истиот да може да се бодува во поделемент 
квалитет. 

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: 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 документи 
- 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) 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 располага  технички и просторно  со Архива 
согласно член 39 од Упатството за начинот и техниката 
на постапување со архивскиот и документарниот мате-
ријал во канцелариското и архивското работење објаве-
но во Службен весник на РМ бр.99 од 02.07.2014 го-
дина. - да располага  технички и просторно со Архив-
ски сеф согласно член 40 од Упатството за начинот и 
техниката на постапување со архивскиот и докумен-
тарниот материјал во канцелариското и архивското ра-
ботење објавено во Службен весник на РМ бр.99 од 
02.07.2014 година - да располага со просторно опреме-
на  Серверска соба согласно член 41 од Упатството за 
начинот и техниката на постапување со архивскиот и 
документарниот материјал во канцелариското и архив-
ското работење објавено во Службен весник на РМ 
бр.99 од 2.7.2014 година. - Да поседува и располага со 
соодветен систем за гаснење пожар со инертни гасови 
ФМ 200  во серверската соба - Да поседува и  распола-
га со агрегат за резервно напојување со  електрична 
енергија за константно одржување на климатските ус-
лови во серверската соба и константна електронска ко-
муникација со физичките и дигиталните документи во 
архивата. - Да располага со - Софтверско решение  за 
пристап на вработени од КХС (до 50 корисници) до 
Физичка и Електронска архива за потребите на служ-
бите и секторите  во КХС - согласно член 8 точка 2 и 
член 35 од  Уредбата за канцелариско и архивско рабо-
тење издадена во Службен весник на РМ бр.1 од 
3.1.2014 од Владата на Република 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 

25.3.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.3.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.3.2022 

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 25.3.2022 во 11:00 часот, место: ул. „516“ бр. 10 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 10.3.2022 
 
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: 03885/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и 

канализација - Скопје 
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I.1.2) Адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр. 9 Скопје 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Влатко Цветаноски, адреса 

на е-пошта: vlatko.cvetanoski@vodovod-skopje.com.mk 
телефон/факс: 02 3073010/ 

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: 
Дијагностички уред за патнички возила и Дијаг-

ностички уред за товарни возила 
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: 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 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33124100-6 - Дијагностички уреди 
33124110-9 - Дијагностички системи 
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: 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 документи 

- 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 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 достави Изјава дека га-
рантниот период за испорачаниот предмет на договор е 
во време траење од 1 (една) година. 

 
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 

25.3.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.3.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.3.2022 

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 25.3.2022 во 12:00 часот, место: ЈП Водовод и 
канализација Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 9, 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 10.3.2022 
 
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: 03886/2022 
 
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-ти Октомври“ бр.9 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Тијана Димовска Тошевска, 

адреса на е-пошта: tijana.dimovska.tosevska@elem.com.-
mk телефон/факс: 047206206 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на следнава адреса ул. 
„Новачки пат“ б.б., Новаци,kjn1.bt@elem.com.mk, 
047/206-140, 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: Јавни претпријатија, акционер-
ски друштва и друштва со ограничена одговорност од 
секторските дејности – Друго 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Јонска маса (РЕК Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000 ден. 
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: РЕК Битола 

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: Јонска маса РЕК Битола 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
24300000-7 - Основни неоргански и органски хеми-

калии 
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 [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 документи 
- 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 

- 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: 

Задоволување на техничките карактеристики бара-
ни во техничката спецификација. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 



 Стр. 8 - Бр. 57                                                                                         12 март 2022 
 
 

Огласи  
 

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
25.3.2022 година во 9:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
19.3.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.3.2022 
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 25.3.2022 во 9:00 часот, место: РЕК Битола 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.5) Дополнителни информации Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-23/2022 и ЕО да не го зема во 
предвид 

V.6) Датум на објава: 10.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                                                         contact@slvesnik.com.mk 
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски  фах 51. 
в.д. Директор и одговорен уредник – м-р Владимир Кроневски 

телефон:  +389-2-55 12 400 
телефакс: +389-2-55 12 401 

 
Претплатата за 2022 година изнесува 12.200 денари. 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации: 15 дена. 

Жиро-сметка: 300000000188798. 
Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје. 

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово 
 

ISSN 0354-1622 
Цената на овој број е 90 денари. 
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