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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

424. 
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија, а во врска со членот 31 
став 5 од Законот за управување со кризи („Службен 
весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 
41/14, 104/15, 39/16 и 83/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ број 215/21), Собрание-
то на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 16 февруари 2022 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РО-
КОТ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗАРАДИ НЕ-
ДОСТИГ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА, МОЖ-
НОСТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АЛТЕРНАТИВНО 
ГОРИВО И СОСТОЈБИТЕ НА ПАЗАРОТ НА ТОПЛИНСКА  

ЕНЕРГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува продолжување на рокот 

за постоење на кризна состојба утврден во Одлуката за 
постоење на кризна состојба во снабдувањето со топ-
линска енергија („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ број 13/22), до 30 април 2022 го-
дина. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, а ќе започне да се применува од 17 февруари 
2022 година. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-823/1 Претседател на Собранието
16 февруари 2022 година на Република Северна 

Скопје Македонија,
 м-р Talat Xhaferi, с.р.

__________ 
 
Në bazë të nenit 68, paragrafi (2) të Kushtetutës së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, a në lidhje me nenin 
31, paragrafi (5) të Ligjit të Menaxhimit me Kriza (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 29/2005, 
36/11, 41/14, 104/15, 39/16 dhe 83/18 dhe “Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 215/21), 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën 
e mbajtur më 16 shkurt 2022, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR MIRATIMIN E VAZHDIMIT TË AFATIT PËR 
EKZISTIMIN E GJENDJES SË KRIZËS NË ZONËN 
E QYTETIT TË SHKUPIT, PËR SHKAK TË 
MUNGESËS SË ENERGJISË TERMIKE, MUNDËSINË 
E PËRDORIMIT TË LËNDËVE DJEGËSE ALTERNATIVE  

DHE GJENDJEVE TË TREGUT TË ENERGJISË 
TERMIKE 

 
Neni 1 

Me këtë vendim miratohet vazhdimi i afatit për 
ekzistimin e gjendjes së krizës, i përcaktuar në Vendimin 
për ekzistimin e gjendjes së krizës në furnizimin me energji 
termike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” numër 13/22), deri më 30 prill 2022. 

Neni 2 
Ky vendim hyn në fuqi me ditën e publikimit në 

„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“, 
ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 17 shkurti 2022. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT 
 

Nr. 08-823/1 Kryetari i Kuvendit të Republikës 
16.2.2022 së  Maqedonisë së Veriut 

Shkup Mr. Talat Xhaferi, d.v. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
425. 

Врз основа на член 6 и член 7 од Законот за коорди-
нација на безбедносно-разузнавачката заедница во Ре-
публика Северна Македонија („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 108/19) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република 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, 140/18 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 февруари 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА БЕЗБЕДНОСНО- 

РАЗУЗНАВАЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
 
 
1. Во Решението за формирање Совет за координа-

ција на безбедносно-разузнавачката заедница („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
263/19, 22/20 и 239/20) во точка 2 во потточката а) али-
нејата 1 се менува и гласи: 

„ - д-р Димитар Ковачевски, претседател на Влада-
та на Република Северна Македонија.“ 

Во потточката б) алинејата 3  се менува и гласи: 
„ - Славјанка Петровска - министер за одбрана,“. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 41-1375/1 Прв заменик на претседателот 

15 февруари 2022 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Artan Grubi, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

426. 
Врз основа на член 97 од Законот за општата управ-

на постапка („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.124/2015), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕ БР.110-25/10 ОД 

24.12.2020 ГОДИНА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
СЕЛЕКЦИОНЕРСКО ПРАВО 

 
1. Се врши исправка на Решение бр.110-25/10 од 

24.12.2020 година за доделување на селекционерско 
право на Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. , Burg 
Crezeеlaan 40, 2678  KX De Lier, the Netherlands – сорта 
домат пријавена под име MANUSA/МАНУСА и тоа: 

- Во воведот на Решението наместо „Rijk Zwaan 
Zaadheelt en Zaadhandel B.V. , Burg Crezeelaan 40, 2678  
KX De Lier, the Netherlands“ треба да стои „ Rijk Zwaan 
Zaadteelt en Zaadhandel B.V. , Burg Crezeelaan 40, 2678  
KX De Lier, the Netherlands“  и  

- Во точка 2. наместо бројот „25“ треба да стои бро-
јот „20“. 

2.  Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Исправката се врши врз основа на член 97 од Зако-

нот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.124/2015) заради исправање 
на технички грешки во решението бр.110-25/10 од 
24.12.2021 година. 

Предвид на погоре наведеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова Решение. 

Правна поука: Против ова решение може да се по-
веде управен спор пред надлежен суд. 

 
Бр. 110-25/11  

3 февруари 2022 година Министер, 
Скопје Љупчо Николовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

427. 
Врз основа на член 47 став (14) од Законот за упра-

вување со отпадот (*) („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 216/21), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ 
ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД, ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО И СЕРТИФИКАТОТ, КАКО 
И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НА-
ДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ  

ИСПИТ 
        

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на пола-

гање на стручниот испит за управување со отпад, обра-
зецот на уверението и сертификатот, како и висината и 
начинот на плаќање на надоместокот за полагање на 
стручниот испит. 

Член 2 
(1) За полагање на стручниот испит за управување 

со отпад (во понатамошниот текст: стручен испит) кан-
дидатот поднесува барање до органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина. 

(2) Со барањето за полагање на стручниот испит од 
ставот (1) на овој член кандидатот поднесува и докази 
за исполнување на условите за полагање на стручниот 
испит утврдени во членовите 48 и 49 од Законот за уп-
равување со отпадот (*). 

 
Член 3 

(1) Стручниот испит кој се состои од два дела се по-
лага пред Комисија за полагање на стручен испит за 
управување со отпад (во понатамошниот текст: Коми-
сија) според програма за полагање на стручен испит во 
која се содржани градивото, прописите и литературата 
и тоа: 

- со првиот устен дел (теоретски дел) се проверува 
теоретското знаење на кандидатите и 

- со вториот писмен дел (практичен дел - студија на 
случај) се проверува практичната способност на канди-
датите. 

(2) За двата дела од стручниот испит од ставот (1) 
на овој член, однапред се подготвени прашања во едно-
образни листови (картички), така што на секој лист има 
по едно прашање.  

(3) По извлекувањето на три прашања од првиот ус-
тен дел на стручниот испит од ставот (1) алинеја 1 на 
овој член, кандидатот има 15 до 30 минути за изработ-
ка на концепт на одговор на прашањата. 

(4) Вториот писмен дел на стручниот испит од ста-
вот (1) алинеја 2 на овој член се состои од: 

- еден практичен пример (студија на случај) и 
- три прашања кои треба кандидатот да ги одговори 

врз основа на анализата на практичниот пример. 
(5) За текот на првиот устен дел на стручниот испит 

од ставот (1) алинеја 1 на овој член се води записник 
од страна на секретарот на Комисијата во кој се внесу-
ваат податоци за името и презимето на кандидатот, 
составот на Комисијата, времето на полагање на струч-
ниот испит, прашањата на кои кандидатот одговара, 
оценката на првиот устен дел на стручниот испит (по-
ложил/не положил), како и други поважни забелешки 
во текот на овој дел од стручниот испит и истиот се 
доставува до членовите на Комисијата за потпис.   

(6) За текот на вториот писмен дел на стручниот ис-
пит од ставот (1) алинеја 2 на овој член се води запис-
ник од страна на секретарот на Комисијата во кој се 
внесуваат податоци за името и презимето на кандида-
тот, составот на Комисијата, времето на полагање на 
стручниот испит, практичниот пример (студија на слу-
чај) и прашањата на кои кандидатот одговара, оценката 
на вториот писмен дел на стручниот испит (поло-
жил/не положил), како и други поважни забелешки во 
текот на овој дел на стручниот испит и истиот се доста-
вува до членовите на Комисијата за потпис. 
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(7) По завршениот прв устен дел и втор писмен дел 
на стручниот испит Комисијата  составува писмен из-
вештај кој што го потпишуваат сите членови на Коми-
сијата.  

                                                                           
Член 4 

Стручниот испит се спроведува најмалку два пати 
годишно, во две сесии априлска и октомвриска. 

 
Член 5 

(1) Пред да отпочне со полагање на стручниот ис-
пит, од страна на кандидатот се доставува потврда за 
завршена обука за управител со отпад, односно за виш 
управител со отпад.                        

(2) Овластеното лице од органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина утврдува дали кандидатот ги испол-
нува условите за полагање на стручниот испит. 

 
Член 6 

(1) На кандидатот му се овозможува да го полага 
стручниот испит во првиот нареден термин од денот на 
одобрувањето на барањето за полагање на стручниот 
испит.  

(2) Ако во текот на полагањето на стручниот испит 
настанат оправдани причини поради кои кандидатот не 
може да го продолжи полагањето на стручниот испит 
(болест, породилно отсуство и слично), за тој кандидат 
ќе се прекине стручниот испит за определено време, 
кое не може да биде подолго од шест месеци.  

(3) Барањето за продолжување на стручниот испит 
може да се поднесе во рок од осум дена од денот на 
престанокот на причините за одлагање на стручниот 
испит од ставот (2) на овој член, но не подоцна од шест 
месеци од прекинот. 

(4) Кандидатот кој нема да поднесе барање за про-
должување на стручниот испит во рокот определен во 
ставот (3) на овој член, ќе се смета дeка не го положил 
стручниот испит.  

(5) Во продолжувањето на  стручниот испит канди-
датот го полага само оној дел од стручниот испит што 
го немал положено.  

 
Член 7 

(1) Стручниот испит се полага во службените прос-
тории на органот на државната управа надлежен за 
вршење на работи од областа на животната средина кој 
за потребите на спроведување на стручниот испит ги 
врши стручните и техничко-административните ра-
боти. 

(2) Во просторијата за полагање на стручниот ис-
пит, за време на полагањето се присутни членовите на 
Комисијата и едно овластено лице од органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на животната средина.  

 
Член 8 

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот ис-
пит, се утврдува идентитетот на кандидатот од страна 
на овластено лице од органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите од областа на животната 
средина со увид во личната карта. 

(2) За време на полагањето на првиот устен дел на 
стручниот испит, не треба да се користат закони, 
стручна литература, мобилен телефон, преносен ком-
пјутер и други технички и информатички средства и 
слично од страна на кандидатот, а за време на полага-
њето на вториот писмен дел на стручниот испит, може 
да се користат закони (без коментари и објаснувања) во 
хартиена форма. 

(3) За време на полагањето на првиот устен и вто-
риот писмен дел на стручниот испит кандидатот не 
треба да контактира и со други кандидати или лица. 

(4) При полагањето на првиот устен и вториот 
писмен дел на стручниот испит доколку од страна на 
кандидатот се постапува спротивно на ставовите (2) и 
(3) на овој член полагањето на стручниот испит ќе се 
прекине за тој кандидат и ќе се смета дека кандидатот 
не го положил стручниот испит, што се констатира во 
записникот кој се однесува на полагањето на стручни-
от испит. 

 
Член 9 

(1) Стручниот испит започнува со полагање на 
првиот устен дел (теоретски дел), а во рок од најмалку 
15 дена по успешното полагање на првиот устен дел се 
полага вториот писмен дел (практичен дел - студија на 
случај). 

(2) Вториот писмен дел на стручниот испит се по-
лага на тест со печат на органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на живот-
ната средина на кој кандидатот го решава практичниот 
пример (студија на случај). 

 
Член 10 

(1) Првиот устен дел на стручниот испит се полага 
усно за соодветната област од Програмата за полагање 
на стручниот испит од членот 3 став (1) од овој правил-
ник, со одговарање на три прашања пред Комисијата. 

(2) Доколку кандидатот не го положил првиот  ус-
тен дел на стручниот испит согласно ставот (1) на овој 
член, се смета дека стручниот испит не е положен. 

 
Член 11 

(1) Вториот писмен дел на стручниот испит се по-
лага писмено и се состои од еден практичен пример 
(студија на случај) и три прашања кои треба кандида-
тот да ги одговори врз основа на анализата на практи-
чен пример. 

(2) Прашањата кои се составен дел од практичниот 
пример (студијата на случај) се од соодветната област 
од Програмата за полагање на стручниот испит од чле-
нот 3 став (1) од овој правилник, а ги определуваат 
членовите на Комисијата, при што истите имаат десет 
можни опции на одговори од кои едната е точна, пет се 
половично точни и четири се неточни. 

(3) Доколку кандидатот не го положил вториот 
писмен дел на стручниот испит согласно ставовоте (1) 
и (2) на овој член, се смета дека стручниот испит не е 
положен. 
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Член 12 
Резултатите од полагањето на првиот устен дел и 

вториот писмен дел на стручниот испит на кандидатот 
ќе бидат јавно достапни на веб страната на органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на животната средина. 

 
Член 13 

(1) На секој кандидат непосредно пред започнува-
њето на вториот писмен дел на стручниот испит му се 
дава плик и лист со печат на органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина на кој тој ги запишува своите лични 
податоци (име и презиме и ЕМБГ) и пликото се зат-
вора. 

(2) Пликоата и/или листовите на кои има додадено 
редени броеви или белези се поништуваат и се смета 
дека кандидатот не го положил вториот писмен дел на 
стручниот испит.  

 
Член 14 

(1) Во случај на спреченост на спроведување на 
првиот устен дел или вториот писмен дел на стручниот 
испит, поради причини што доведуваат до техничка не-
можност за спроведување, полагањето на стручниот 
испит се прекинува. 

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се 
отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на 
стручниот испит, истиот продолжува веднаш по нивно-
то отстранување. 

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не 
се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член, струч-
ниот испит се презакажува за друг термин, но не по-
доцна од предвидениот термин за наредната сесија. 

 
Член 15 

Времетраењето определено за одговарање на пра-
шањата од првиот устен дел и вториот писмен дел од 
тестот за полагање на стручниот испит  изнесува 90 
минути. 

 
Член 16 

(1) Стручниот испит за управител со отпад, за кан-
дидатите кои го положиле завршува со издавање на 
уверение во рок од 15 дена од денот на завршувањето 
на стручниот испит. 

(2) Уверението за управител со отпад се издава на 
образец во А4 формат на хартија во бела боја. 

(3) Формата и содржината на образецот на уверени-
ето од ставот (2) на овој член се дадени во Прилог 1, 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 17 

(1) Стручниот испит за виш управител со отпад, за 
кандидатите кои го положиле завршува со издавање на 
сертификат во рок од 15 дена од денот на завршување-
то на испитот. 

(2) Сертификатот за виш управител со отпад се из-
дава на образец во А4 формат на хартија во бела боја. 

(3) Формата и содржината на образецот на сертифи-
катот од ставот (2) на овој член се дадени во Прилог 2, 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 18 

На барање на кандидатот органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина го информира за направените греш-
ки во тестот за полагање на стручниот испит, со овоз-
можување на непосреден увид во тестот. 

 
Член 19 

Материјалите од одржаните стручни испити, особе-
но хартиените верзии од тестовите и практичните при-
мери за полагање на стручниот испит и специмените за 
проверка на точноста на одговорите на тестот и прак-
тичниот пример, се чуваат во органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина. 

 
Член 20 

(1) За полагање на стручниот испит кандидатот пла-
ќа надоместок во износ од 12.000 денари на сметката 
на органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на животната средина. 

(2) Ако надоместокот не е уплатен на сметката на 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на животната средина од ставот 
(1) на овој член најдоцна 15 дена пред денот определен 
за спроведување на стручниот испит, кандидатот не 
може да го полага стручниот испит. 

(3) Ако кандидатот во рок од една година од денот 
на уплатата на средствата не го полага стручниот ис-
пит, уплатените средства се враќаат на кандидатот. 

 
Член 21 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат Програмата за полагање на 
стручен испит за управител со отпад („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 42/16), Правилникот за 
начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испи-
тот за управител со отпад како и формата и содржината 
на уверението („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 42/16), Правилникот за просторните услови 
на материјално-техничката и информатичката опрема 
на просториите за полагање на испитот за управител со 
отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/16) и Правилникот за висина на надоместокот врз 
основа на реално направените трошоци за полагање на 
првиот и вториот дел од стручниот испит за управител 
со отпад („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/16). 

 
Член 22 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“.  

 
Бр. 12-927/1 Министер за животна средина 

7 февруари 2022 година и просторно планирање, 
Скопје Насер Нуредини, с.р.



 Стр. 6 - Бр. 35                                                                                  16 февруари 2022 
 



16 февруари 2022  Бр. 35 - Стр. 7 
 
 



 Стр. 8 - Бр. 35                                                                                  16 февруари 2022 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Број 35 

 
16 февруари 2022, среда година LXXVIII 

www.slvesnik.com.mk  
 

contact@slvesnik.com.mk
 

 
 

О Г Л А С И 
 

 
 

 СОДРЖИНА  
 

 
 Стр. 

Јавни набавки………………………………. 1
 

 
Ј А В Н И  Н А Б А В К И  

 
  

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 02051/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за финансии 
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.12 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Петрина Мале, адреса на е-

пошта: petrina.male@finance.gov.mk телефон/факс: 
02/3255-633 

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 - Економија и 
финансии 

 
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: Територијата на 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: 
Предмет на постапката за јавната набавка е набавка 

на стоки- Набавка на електрична енергија за сопствени 
потреби на Министерството за финансии.  Детален 
опис на предметот на набавка е даден во техничките 
спецификации. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
09310000-5 - Електрична 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: 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 [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 
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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: 
- 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 (ДРД Образец) - Лиценца за вршење на енергет-
ска дејност трговија или снабдување со електрична 
енергија издадена од Регулатрната комисија за енерге-
тика на Република Северна Македонија - EIC код изда-
ден од А.Д. МЕПСО – Скопје, како вршител на енер-
гетска дејност снабдување со електрична енергија 
и/или трговија со ЕЕ - Договор за балансна одговор-
ност согласно со Правилата за пазар на електрична 
енергија - Договор дека е регистриран како учесник на 
пазарот на електрична енергија согласно 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 

18.3.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2022 

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 18.3.2022 година во 10:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации Отворањето на по-
нудите е јавно, а ќе се изврши на ден 18.3.2022 година 
во 10.00 часот во време определено во тендерската до-
кументација како краен рок за поднесување на пону-
дите, на следнава локација- ул. „Даме Груев“ бр. 12, 
Скопје, 8 кат. 

V.6) Датум на објава: 16.2.2022 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: 02053/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за финансии 
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр. 12 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Рената Николоска, адреса на 

е-пошта: renata.nikoloska@finance.gov.mk теле-
фон/факс: 02/3255-560 

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 - Економија и 
финансии 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 

Услуги за превод 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
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: 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: 
Предмет на постапката за јавната набавка е набавка 

на услуги за превод на повеќе јазици за тековните пот-
реби на Министерството за финансии (консекутивен, 
симултан и писмен превод) 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
79530000-8 - Услуги за преведување 
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 
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III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-
бар однос помеѓу цената и квалитетот 

Критериуми Бодови 
Цена - 80 - 
Квалитет - 20 - За елементот  квалитет се утврдени 

вкупно 20 бодови, и истиот ќе се  евалуира на следниов 
начин-поделемент Организација на економскиот опе-
ратор-10 бодови и поделемент -Број на успешно реали-
зирани договори за извршени услуги од ист или сличен 
вид во последните три години (со доставување на пот-
врди за реализирани договори) -10 бодови. 

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 дого-
ворот (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 3.3.2022 

година 10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
25.2.2022 година 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.2.2022 
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 3.3.2022 година во 10:00 часот, место: Скопје 

V.5) Дополнителни информации Отворањето на по-
нудите е јавно, а ќе се изврши на ден  3.3.2022 година 
во 10:00 часот време определено во тендерската доку-
ментација како краен рок за поднесување на понудите, 
на следнава локација Министерство за финансии, ул. 
„Даме Груев“ бр. 12, Скопје. 

V.6) Датум на објава: 16.2.2022 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: 02057/2022 
 
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: ул. „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: 02/5511786 
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: 

Услуги за користење на видеолинии во РМ 
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 извршување 
на услугите, или локација на извршување на работите: 

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 
64200000-8 - Телекомуникациски услуги 
64210000-1 - Услуги за телефонски пренос и пренос 

на податоци 
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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:  12 
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,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 дого-
ворот (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. 

 
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 3.3.2022 

година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

25.2.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.2.2022 

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 3.3.2022 година во 10:00 часот, место:-Јавно-
то отварање е ЕСЈН на следнава веб адресаЧ хтт-
псЧ//њњњ.е-набавки.гов.мк. и на локација, бул. „Гоце 
Делчев“ бр.18 Скопје 

V.5) Дополнителни информации Во Тендерска до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 16.2.2022 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: 02060/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Комисија за 

хартии од вредност 
I.1.2) Адреса: ул. „Македонија“ бр. 25 Палата Лазар 

Поп Трајков кат 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Тамара Стефановиќ, адреса 

на е-пошта: tamara@sec.gov.mk телефон/факс: 
023244670/ 

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 одржување на компјутерска и сер-

верска опрема на КХВ 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 320.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани 
услуги 
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II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: КХВ на РСМ 

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: 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: 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 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 3.3.2022 

година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

25.2.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.2.2022 

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 3.3.2022 во 10:00 часот, место: КХВ на РСМ 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 16.2.2022 
 
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: 02061/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница „Д-р Ферид Мурад“ Гостивар 
I.1.2) Адреса: ул. „М.Ч.Филипоски“ 29 
I.1.3) Град и поштенски код: Гостивар - 1230 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Менсур Халими, адреса на е-

пошта: halimi_mensur@hotmail.com телефон/факс: 042 
212 800 lok 183 

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: 
Отстранување и третирање на медицински от-

пад 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 16 Услуги за отстранување 
на отпадни води и на смет; санитарни и слични услуги 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Болница ГОСТИВАР 

II.3) Секторски договор: Не 
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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 ТД 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
90000000-7 - Услуги во врска со отпадни води , от-

падоци, чистење и  животна средина 
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 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: 
За да ја докаже способноста за вршење на професи-

онална дејност, економскиот оператор треба да достави 
документ за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професи-
онално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран. 2.2.2 Дозвола за вршење на деј-
ност складирање и третман и/или преработка на отпад 
– медицински отпад; 2.2.3 Дозвола за собирање и тран-
спорт на опасен отпад – медицински отпад. 

 
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 3.3.2022 

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

25.2.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.2.2022 

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 3.3.2022 во 11:00 часот, место: Болница Гос-
тивар 

V.5) Дополнителни информации На горната адреса 
V.6) Датум на објава: 16.2.2022 
 
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: 02063/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Свети Николе 
I.1.2) Адреса: Плоштад „Илинден“ бр. 12 
I.1.3) Град и поштенски код: Свети Николе - 2220 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сашо Панев, адреса на е-

пошта: panev.saso1@gmail.com телефон/факс: 032/444-
169/ 

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 проектна документација со реви-

зија 
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; 
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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: 

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: 
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 - 80 - 
Квалитет - 20 - За елементот квалитет се утврдени 

вкупно 20 бодови, и истите ќе се доделат на следниот 
начин Начин на бодување на елементот квалитет  - реа-
лизиран договор за изработен основен проект со реви-
зија за инфраструктура или за друга градба наведена во 
техничката спецификација,  во последните 3 (три) го-
дини е следниот реализиран договор за изработен ос-
новен проект со ревизија за инфраструктура или за 
друга градба наведена во техничката спецификација,  
во последните 3 (три) години 4 договори - 8 бодови 7 
договори - 14 бодови   10 договори - 20 бодови НАПО-
МЕНА „заради евалуација на елементот квалитет и 
распределба на бодовите, економскиот оператор задол-
жително со понудата доставува скениран реализиран 
договор за изработен основен проект со ревизија за ин-
фраструктура или за друга градба наведена во технич-
ката спецификација,  во последните 3 (три) години, со 
потврди за успешно изработена проектна документаци-
ја издадени од договорни органи или економски опера-
тори – нарачатели согласно доставените договори. 
“Врз основа на претходно утврдениот начин на боди-
рање, Комисијата за јавни набавки ќе ги додели вкуп-
ните бодови за елементот квалитет при евалуација на 
понудите. -елементот “квалитет“ ќе се бодува само во 
делот на понуденото што е еднакво (четири договори ) 
или над минимум бараното (седум или десет дого-
вори). * Понудувачот да има најмалку 4 (четири) реа-
лизирани договори за изработен основен проект со ре-
визија за инфраструктура или за друга градба наведена 
во техничката спецификација, во последните 3 (три) 
години, со потврди за успешно изработена проектна 
документација издадени од договорни органи или еко-
номски оператори – нарачатели согласно доставените 
договори. “ 

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 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. - Лиценца Б за за проектирање на градби од 
втора категодија, согласно Законот за градење („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 70/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 
31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 168/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19 и 
18/20). 

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: 
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а) 1 (еден) градежен инжинер од хидротехничка на-
сока со Овластување Б за изработка на проектна доку-
ментација од градежништво и минимум 5 години ра-
ботно искуство во проекти од областа на хидротех-
ника;    б) 1(еден) градежен инжинер со Овластување Б 
за изработка на проектна документација од високо 
градба и/или инжинерски објекти и/или конструкции и 
минимум 5 години работно искуство во проекти од об-
ласта на високо градба и/или инжинерски објекти 
и/или конструкции; в) 1 (еден) машински инжинер со 
Овластување Б за изработка на проектна документаци-
ја од машинство со минимум 5 години работно искус-
тво и решение за назначен проектант во проекти од об-
ласта на машинство, г) 1 (еден) инжинер архитект  со 
Овластување Б за изработка на проектна документаци-
ја од архитектура и минимум 5 години работно искус-
тво во проекти од областа на архитектура, д) 1 (еден) 
електро инжинер со Овластување Б за изработка на 
проектна документација од електротехника и минимум 
5 години работно искуство во проекти од областа на 
електротехника, ѓ) 1 (еден) градежен инжинер од насо-
ка патишта со Овластување Б за изработка на проектна 
документација од градежништво и минимум 5 години 
работно искуство во проекти од областа на патишта, е) 
1 (еден) инжинер по геотехника или геологија со 
Овластување Б за изработка на проектна документаци-
ја од геотехника и минимум 5 години работно искуство 
во проекти од областа на патишта, ж) 1 (еден) дипло-
миран геодетски инжинер со Овластување Б за изра-
ботка на проектна документација од геодезија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3.3.2022 

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

25.2.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.2.2022 

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 3.3.2022 во 11:00 часот, место: Општина Све-
ти Николе 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 16.2.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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