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ПРАВИЛНИК

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДЛИВОСТ КОИ

МАКЕДОНИЈА

ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ КЕСИТЕ ЗА НОСЕ-

4237.
Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-

ЊЕ НА СТОКИ, НАЧИНОТ НА ПУШТАЊЕ НА ПА-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-

ЗАР НА БИОРАЗГРАДЛИВИ КЕСИ ОД СТРАНА НА

кедонија“ бр.46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012,

ТРГОВЦИТЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА

24/2013,

147/2013,

41/2014,

145/2015,

154/2015,

НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

30/2016, 53/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/2020 и 163/2021), Владата
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25 ноември 2021 година, донесе

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат стандардите за
биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите

РЕШЕНИЕ

за носење на стоки, начинот на пуштање на пазар на

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ И

биоразградливи кеси од страна на трговците, како и

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ

формата и содржината на образецот за водење на еви-

НА ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД – ОХРИД

денција од страна на трговецот.

1. На проф д-р Стое Смилков и проф. д-р Дијана
Блажековиќ-Димовска определени претставници во
Советот на Јавната научна установа Хидробиолошки
Завод – Охрид, им се утврдува престанок на мандатот.
2. За претставници на Советот на Јавната научна установа Хидробиолошки завод – Охрид, се определуваат:

Член 2
Поимите употребени во овој правилник го имаат
следното значење:
1. „Кеси за носење на стоки“ се кеси над 15 микрони наменети за носење на производи и стоки за лич-

- д-р Катерина Беличовска

на потрошувачка кои се набавуваат во продавници, ма-

- д-р Катерина Ребок.

гацини, складови, деловни простори, зелени пазари и

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

посебни пазари каде што се врши трговија на мало, освен кесите кои не се предмет на секојдневна општа побарувачка, како што се кесите за носење текстил,

Бр. 14-11827/1

Претседател на Владата

книги, канцелариски материјал, техничка стока, лекови

25 ноември 2020 година

на Република Северна Македонија,

и помошни медицински производи, садови за дома-

Скопје

Зоран Заев, с.р.

ќинство, сите видови на обувки, детски играчки, спортска опрема и слична стока.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
4238.
Врз основа на член 10 став (6) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување(*) („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.215/21),

Кесите за носење на стоки можат да бидат печатени
и непечатени.
2. „Трговци“ се правни и физички лица кои во синџирот на снабдување ги прават производите достапни
на крајниот корисник во продавници, магацини, складови, деловни простори, зелени пазари и посебни паза-

министерот за животна средина и просторно планира-

ри каде се врши трговија на мало, кои ставаат во упот-

ње донесе

реба биоразградливи кеси.

30 ноември 2021
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Член 3
(1) Кесите за носење на стоки кои се пуштаат на пазарот треба да ги исполнуваат следните стандарди:
- МКС EN ISO 17556: 2020 Пластика - Определува-

Трговците треба на видно место во своите простории да истакнат известување дека кесите кои се ставаат
во употреба се биоразградливи кеси произведени соодветно пропишаните стандарди за биоразградливост.

ње на крајно аеробно биораспаѓање на пластични матеЧлен 5

ријали во почвата со мерење на потрошувачка на кислород во респирометар или количината на ослободен
јаглерод диоксид (ISO 17556:2019) или
- МКС 1009 Методи за оцена на оксо – биоразградливост на пластика и фито- токсичност на остатокот од

Евиденцијата за бројот на продадени кеси за носење на продажно место која ја водат трговците, секој 15
– ти во месецот по завршување на кварталот се доставува на образец чија форма и содржина се дадени во
Прилог кој е составен дел на овој правилник.

контролирани лабораториски услови, или друг соодветен меѓународно признат стандард.
(2) Во поглед на еколошката токсичност кесите за
носење на стоки кои се пуштаат на пазар треба да го
исполнат стандардот МКС EN 13432:2007/AC:2011 Пакување - Барање за обнова на пакувањето преку компо-

Член 6
Одредбата од членот 3 став (1) алинеја 1 ќе отпочне
да се применува од 1 јуни 2023 година.
Oдредбата од членот 3 став (1) алинеја 2 ќе престане да се применува од 1 јуни 2023 година.

стирање и биодеградација - Шеми за тестирање и криЧлен 7

териуми за оцена за крајно прифаќање на пакувањето,
или друг соодветен меѓународно признат стандард.
(3) Меѓународно признатите стандарди кои се соодветни на стандардот од ставовите (1) и (2) на овој член
се објавени на веб страницата на Министерството за
животна средина и просторно планирање.

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за
транспорт на стоки, начинот на пуштање и употреба на
биоразградливите кеси за транспорт на стоки на пазар
(„Службен

весник

на

Република

Македонија“

бр.19/13).
Член 4
Кесите за носење на стоки за да се пуштат на пазар
треба да содржат текст кој ги информира потрошува-

Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

чите дека кесата е биоразградлива (самодекларативно

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

тврдење на производителот за заштита на животната

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

средина согласно стандардот МКС EN ISO 14021).

нува од 1 декември 2021 година.

Непечатените кеси за носење на стоки се пуштаат
на пазар на начин што текстот кој ги информира пот-

Бр. 13-5055/5

Министер за животна средина

рошувачите дека кесата е биоразградлива се испишува

29 ноември 2021 година

и просторно планирање,

Скопје

Насер Нуредини, с.р.

на примарното пакување од истите.

Стр. 4 - Бр. 265

30 ноември 2021

30 ноември 2021

Në bazë të nenit 10 paragrafi (6) i Ligjit për
Menaxhimin me paketimin dhe mbeturinat nga paketimi
(*) (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut” nr. 215/21, ministri i Mjedisit Jetësor dhe
Planifikimit Hapësinor miratoi
RREGULLORE
PËR STANDARDET E BIODEGRADUESHMËRISË QË
DUHET TË PLOTËSOJNË QESET PËR BARTJEN E
MALLRAVE, MËNYRËN E LËSHIMIT NË TREG TË
QESEVE
TË
BIODEGRADUESHME
NGA
TREGTARËT, SI DHE FORMËN DHE PËRMBAJTJEN
E FORMULARIT TË MBAJTJES SË EVIDENCËS
Neni 1
Me këtë Rregullore përcaktohen standardet e
biodegradueshmërisë që duhet t’i plotësojnë qeset për
bartjen e mallrave, mënyrën e lëshimit në treg të qeseve të
biodegradueshme nga tregtarët, si dhe formën dhe
përmbajtjen e formularit për mbajtjen e evidencës nga
tregtari.
Neni 2
Termat e përdorur në këtë Rregullore kanë kuptimin
vijues:
1. “Qeset për bartjen e mallrave” janë qese mbi 15
mikron të destinuara për bartjen e prodhimeve dhe
mallrave për konsum personal që furnizohen në dyqane,
magazina, depo, lokale afariste, tregje të gjelbra dhe tregje
të veçanta, në të cilët kryhet tregtia me pakicë, me
përjashtim të qeseve të cilët nuk janë lëndë e kërkesës së
përgjithshme ditore, siç janë qeset për bartjen e tekstilit,
librave, materialeve për zyre, mallra teknike, barna dhe
produkte mjekësore ndihmëse, vegla shtëpiake, të gjitha
llojet e këpucëve, lodra për fëmijë, pajisje sportive dhe
mallra të ngjashme.
Qeset për bartjen e mallrave mund të jenë me tekst të
shtypur ose të pashtypur.
2. “Tregtarë” janë persona juridikë dhe fizikë, të cilët
në zinxhirin e furnizimit i bëjnë prodhimet të
disponueshme tek përdoruesit përfundimtarë në dyqane,
magazina, depo, lokale afariste, tregje të gjelbra dhe tregje
të veçanta ku kryhet shitja me pakicë, të cilët vendosin në
përdorim qeset e biodegradueshme.
Neni 3
(1) Qeset për bartjen e mallrave, të cilat lëshohen në
treg duhet të plotësojnë standardet vijuese:
- MKS EN ISO 17556: 2020 Plastika – Përcaktimi i
biodegradimit përfundimtar aerobik i materialeve plastike
në tokë me matjen e konsumit të oksigjenit në respirometër
ose sasinë e dioksidit të karbonit të çliruar (ISO 17556:
2019) ose
- MKS 1009 Metodat për vlerësimin e oksobiodegradueshmërisë së plastikës dhe fitoksicitetit të pjesës
tjetër të kushteve të kontrolluara laboratorike, ose
standarde të tjera të përshtatshme të njohura
ndërkombëtarisht.
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(2) Për sa i përket toksicitetit mjedisor, qeset për
bartjen e mallrave që lëshohen në treg duhet të plotësojnë
standardin MKS EN 13432:2007/AC:2011 Paketimi –
Kërkesë për rinovimin e paketimit përmes kompostimit dhe
biodegradimit – Skemat për testim dhe kriteret për
vlerësimin e pranimit përfundimtar të paketimit, ose
standarde të tjera të përshtatshme të njohura
ndërkombëtarisht.
(3) Standardet e njohura ndërkombëtarisht që i
përshtaten standardit nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni
janë publikuar në ueb faqen e Ministrisë së Mjedisit Jetësor
dhe Planifikimit Hapësinor.
Neni 4
Qeset për bartjen e mallrave pët t’u lëshuar në treg
duhet të përmbajnë një tekst që do të informojë
konsumatorët se qesja është e biodegradueshme (pohim
vetëdeklarativ i prodhuesit për mbrojtjen e mjedisit jetësor
në përputhje me standardin MKS EN ISO 14021).
Qeset e pashkruara për bartjen e mallrave lëshohen në
treg në atë mënyrë që teksti që informon konsumatorët se
qesja është e biodegradueshme shkruhet në paketimin
primar të të njëjtëve.
Tregtarët në një vend të dukshëm në ambientet e tyre
duhet të shfaqin njoftim se qeset që vihen në përdorim janë
qese të biodegradueshme të prodhuara në përputhje me
standardet e përcaktuara të biodegradueshmërisë.
Neni 5
Evidencë për numrin e qeseve të shitura për bartjen e
mallrave në pikën e shitjes që e udhëheqin tregtarët, çdo të
15-tin e muajit pas përfundimit të tremujorit dorëzohet në
formular, forma dhe përmbajtja e të cilëve jepet në Shtojcë
që është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje.
Neni 6
Dispozita e nenit 3 paragrafi (1) alineja 1 do të fillojë të
zbatohet nga 1 qershori i vitit 2023.
Dispozita e nenit 3 paragrafi (1) alineja 2 do të pushojë
së zbatuari nga 1 qershori i vitit 2023.
Neni 7
Në ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje, pushon
vlefshmëria
e
Rregullores
për
standardet
e
biodegradueshmërisë që duhet të plotësojnë qeset për
transportin e mallrave, mënyra e lëshimit në treg dhe
përdorimi i qeseve të biodegradueshme për transportin e
mallrave në treg (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” Nr. 19/13) .
Neni 8
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e
publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut”, dhe do të fillojë të zbatohet nga 1
Dhjetori i vitit 2021.
Nr.13-5055/5
29.11.2021
Shkup

Ministër i Mjedisit Jetësor dhe
Planifikimit Hapësinor
Naser Nuredini, d.v.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
4239.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став
1 алинеја 5 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20 и
77/21), а во врска со член 62 став 6 од истиот Закон,
член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање
дозвола за радио и телевизиско емитување („Службен
весник на Република Македонија“ бр.172/14 и 76/15),
член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.124/15), член 28 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-424 од 12.11.2021 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско
емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ
НОВА ДОО Гевгелија и Предлогот Уп1 бр.08-424 од
24.11.2021 година за донесување одлука за одземање
на дозволата за телевизиско емитување на Трговското
радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија, а
согласно Заклучокот, арх.бр.02-4259/2 од 26.11.2021
година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 34-та седница одржана на
26.11.2021 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТВ НОВА ДОО ГЕВГЕЛИЈА
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-43 од 5.1.2015 година на Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија, затоа што
по издавањето на дозволата настанале околности што
претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста, односно поради тоа што радиодифузерот не ги исполнил минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за
добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.
2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија”, на веб страницата на
Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Северна Македонија.
3. Оваа Одлука е конечна.
О б р а з л о ж е н и е
Трговското радиодифузно друштво (ТРД) ТВ НОВА ДОО Гевгелија, е имател на дозвола за телевизиско
емитување, бр.08-43 од 05.01.2015 г., за емитување
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преку јавна електронска комуникациска мрежа која не
користи ограничен ресурс, на локално ниво (општина
Гевгелија, општина Валандово, општина Богданци и
општина Дојран), телевизиски програмски сервис со
претежно забавен општ формат, на македонски јазик.
Согласно член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗАВМУ), за обезбедување на телевизиско или радио емитување покрај условите и обврските пропишани во овој закон, радиодифузерот треба да исполнува посебни минимални технички,
просторни, финансиски и кадровски услови во зависност од програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт донесен од страна на Агенцијата.
Во член 22 став 6 од Правилникот за минимални
технички, просторни, финансиски и кадровски услови
за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, пропишано е дека бројот и структурата на вработените лица за телевизија на локално ниво, треба да биде најмалку 5 (пет) лица, од кои 3 (три) лица со висока
стручна спрема (ВСС), вработени како новинари.
Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од истиот закон,
Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или
радио емитување пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот
на радиодифузери, по претходно доставено писмено
известување доколку по издавањето на дозволата ќе
настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.
Согласно член 27 став 1 од ЗАВМУ, Агенцијата
врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и прописите донесени врз основа на
него (член 29 став 1 од ЗАВМУ).
Согласно член 27 став 4 од ЗАВМУ, Агенцијата
врши вонреден надзор, врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички лица,
како и во случај на сомневање по службена должност
на Агенцијата.
На 14.9.2021 г., Агенцијата до ТРД ТВ НОВА ДОО
Гевгелија испрати допис (наш арх.бр.03-3373/1), со кој
побара радиодифузерот во рок од седум дена од денот
на приемот на дописот да достави документи од коишто може да се констатира дека ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за
минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, односно дека има ангажирано најмалку пет лица, од кои три со висока стручна спрема
(ВСС), вработени како новинари. Со оглед дека радиодифузерот не ја достави потребната документација во
утврдениот рок, Агенцијата уште еднаш писмено се обрати до радиодифузерот (Допис наш арх.бр. 03-3373/2
од 25.10.2021 г.) при што му укажа дека треба уредно
да ја достави целата потребна документација. Рокот за
доставување на документите истече на 02.11.2021 г., а
заклучно со 09.11.2021 г. (кога е извршен вонреден, по
службена должност надзор од страна на Агенцијата),
радиодифузерот не достави никаква документација.
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Следствено на наведеното, Агенцијата, преку Секторот за стратешко планирање и заштита на авторски
права, изврши вонреден, по службена должност, административен надзор на работењето на ТРД ТВ НОВА
ДОО Гевгелија, при што во Писмениот извештај за извршен административен надзор, арх.бр.03-4127/1 од
9.11.2021 г., констатираше дека ТРД ТВ НОВА ДОО
Гевгелија, не ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за
добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.
Имајќи го предвид констатираното прекршување на
член 62 став 6 од ЗАВМУ и на член 22 од Правилникот
за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, а согласно член 82 став 1 алинеја 5
од напред цитираниот Закон, во Писмениот извештај за
извршен административен надзор арх.бр.03-4127/1 од
9.11.2021 г., се даде предлог мерка - директорот на
Агенцијата да достави предлог до Советот за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско
емитување на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, бр.08-43
од 5.1.2015 година.
Во член 23 став 1 алинеја 3 од ЗАВМУ е утврдено
дека доколку се констатира непочитување, повреда или
прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на
Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на
Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.
Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од ЗАВМУ,
Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или
радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот
на радиодифузери, по претходно доставено писмено
известување доколку по издавањето на дозволата ќе
настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.
Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од
ЗАВМУ ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.
Со оглед на констатираното прекршување на член
62 став 6 од ЗАВМУ и на член 22 од Правилникот за
минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, Директорот на Агенцијата, врз основа на член 83 став 1 од ЗАВМУ, а во врска со член 82
став 1 алинеја 5 од истиот Закон, достави Предлог Уп1
бр.08-424 од 12.11.2021 г. за покренување постапка за
одземање на дозволата за телевизиско емитување на
ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија.
Советот на Агенцијата на 33-та седница одржана на
17.11.2021 г., согласно Заклучокот, арх. бр.02-4171/8 од
17.11.2021 г., го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-424 од
12.11.2021 г., за покренување на постапка за одземање
на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, доставен од предлагачот, Директор
на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.
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Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, бр.08-43
од 5.1.2015 г., а согласно член 82 став 1 алинеја 5 од
ЗАВМУ, Агенцијата испрати Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-424 од 19.11.2021 г.), во
кое му беше укажано дека доколку не ја достави потребната документација од која може да се констатира
дека ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање
дозвола за радио и телевизиско емитување, Советот на
Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на
приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата,
Уп1 бр.08-424 од 12.11.2021 г., ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување,
по што согласно член 85 став 2 од ЗАВМУ, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.
Известувањето Уп1 бр.08-424 од 19.11.2021 г.,
Агенцијата го испрати до ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија на 19.11.2021 г., во писмена форма преку брза
пошта ЕМС на Македонска пошта, кое е уредно примено од радиодифузерот на ден 22.11.2021 година. Исто
така, цитираното известување на 22.11.2021 г. беше
уредно испратено и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Северна Македонија, која е евидентирана како
електронската адреса на радиодифузерот во регистарот
на радиодифузери на Агенцијата.
На 24.11.2021 г., од надлежниот сектор до директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, беше доставено Известување Уп1 бр.08-424 од 24.11.2021 г. дека
заклучно со 23.11.2021 г., во архивата на Агенцијата не
е доставена документација од којашто ќе може да се
констатира дека радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за
минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.
Во согласност со член 83 став 3 од ЗАВМУ, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на
предлогот на Директорот за покренување постапка за
одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата
бр.08-43 од 5.1.2015 г. - ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија
не ja исполнил обврската предвиденa во член 62 став 6
од ЗАВМУ и член 22 од Правилникот за минимални
технички, просторни, финансиски и кадровски услови
за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, а согласно Предлогот Уп1 бр.08-424 од
24.11.2021 г. за донесување одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ НОВА
ДОО Гевгелија од Директорот на Агенцијата и Заклучокот на Агенцијата, арх.бр.02-4259/2 од 26.11.2021 г.
се донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-43
од 5.1.2015 г. за телевизиско емитување на ТРД ТВ
НОВА ДОО Гевгелија, затоа што по издавањето на
дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши деј-
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носта, односно поради тоа што радиодифузерот не ги
исполнил минималните кадровски услови утврдени во
Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за
радио и телевизиско емитување.
Согласно член 84 од ЗАВМУ, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско емитување е конечна, а
против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба за поведување управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот
прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.
УП1 Бр. 08-424
26 ноември 2021 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Против оваа одлука за одземање на
дозволата, Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија има право да поднесе тужба за поведување управен спор пред надлежен суд во рок од 30
дена од денот на нејзиниот прием.
______________
Në pajtim me nenin 18, paragrafi 1, nëparagrafi 2,
nenin 82, paragrafi 1, nënparagrafi 5 dhe nenin 83 të Ligji i
Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale („Gazeta
Zyrtare Maqedonisë“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 dhe
„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“
nr.42/20 dhe 77/21), e në lidhje me nenin 62, paragrafi 6, të
këtij ligji, nenin 9 të Rregullores për kushtet minimale
teknike, hapsinore, financiare dhe të kuadrit për marrjen e
lejes për emetim të radios ose të televizionit („Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.172/14 dhe
76/15), nenin 51, paragrafi 1 dhe paragrafi 3 dhe nenin 52,
paragrafi 2 të Ligjit të Procedurës së Përgjithshme
Administrative („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr.124/15), nenin 28 të Ligjit të Kontesteve
Administrative („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut“ nr.96/19), duke vepruar sipas
propozimit Up1 nr.08-424 nga 12.11.2021, për inicimin e
procedurës për marjen e lejes për transmetim televiziv të
Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV NOVA SHPK
Gjevgjeli dhe propozimi Up1 nr.08-424 nga 24.11.2021
për miratimin e vendimit për heqjen e lejes për transmetim
televiziv të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV NOVA
SHPK Gjevgjeli, dhe në përputhje me konkluzionin, nr.024259/2 nga 26.11.2021, këshilli i Agjencisë për shërbime
mediatike audio dhe audiovizuele, më 34-të seanca e
mbajtur më 26.11.2021 miratoi
VENDIM
PËR MARRJEN E LEJES PËR EMETIM
TELEVIZIV TË SHOQËRISË TREGTARE
RADIODIFUZIVE TV NOVA SHPK GJEVGJELI
1. I MERET leja për emtim televiziv, nr.08-43 nga
5.1.2015 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV NOVA
SHPK Gjevgjeli, sepse pas dhënie së lejes u krijuan

rrethana që përbëjnë pengesa ligjore që poseduesi i lejes të
kryejë veprimtarinë, sepse transmetuesi nuk i plotësonte
kërkesat minimale të personelit të përcaktuara në
Rregullore për kushtet minimale teknike,hapësinore,
financiare dhe kushtet të kuadrit për marrjen e lejes për
radio dhe emetim televiziv.
4. Ky vendimi publikohet në Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në ueb faqen e
Agjencisë dhe në dy gazeta ditore, prej të cilave njëra është
në gjuhën e komunitetit joshumicë, por që flaisn 20% e
qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
5. Ky vendim është përfundimtar.
A r s y e t i m
Shoqëria tregtare radiodifuzive (SHTR) TV NOVA
SHPK Gjevgjeli, është posedues i lejes për emtim
televiziv, nr.08-43 nga 5.1.2015, për transmetim nëpërmjet
rrjetit publik të komunikimit që nuk përdor burim të
kufizuar, në nivel lokal (komuna e Gjevgjelisë, komuna e
Vallandovës, komuna e Bogdancit dhe komuna e Dojranit),
shërbim programor televiziv me format të përgjithshëm
kryesisht argëtues, në gjuhën maqedonase.
Në pajtim me nenin 62, pragagrafi të Ligjit të
Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale
(LSHMAV), për të ofruar emetim televiziv ose radio
përveç kushteve dhe detyrimeve të përcaktuara në këtë ligj,
transmetuesi duhet të plotësojë minimume të veçanta
teknike, hapsinore, financiare dhe kushtet të kuadrit në
varësi të formatit programor, të përcaktuara me akt
nënligjor të miratuar nga Agjencia.
Në nenin 22 paragrafi 6 i Rregullores për kushtet
minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kushtet të
kuadrit për marrjen e lejes për emetim radioteleviziv,
parashikon që numri dhe struktura e të punësuarëve për
televizion në nivel lokal, duhet të jetë së paku 5 (pesë)
persona, nga të cilët 3 (tre) persona me arsim të lartë, të
punësuar si gazetarë
Në pajtim me nenin 82 pragrafi 1, nënparagrafi 5 të të
njejtit ligj, Agjencia ia heq lejen për emetim televiziv ose
radio para kalimit të afatit për të cilin është lëshuar dhe e
fshin transmetuesin nga regjistri i transmetuesve, pas
dorëzimit paraprak me shkrim të njoftimit nëse pas dhënies
së lejes lindin rrethana që përbëjnë pengesë ligjore për
kryerjen e veprimtarisë nga mbajtësi i lejes.
Në pajtim me nenin 27, paragrafi 1 të LSHMAV,
Agjencia kryen mbikëqyrje adminisrative, e cila kryhet në
punën e botuesve të mediave në aspektin e pajtueshmërisë
së punës së tyre me kushtet e përcaktuara me Ligjin e
Mediave, Ligjin e Shërbimeve Mediatike Audio dhe
Audiovizuale dhe rregulloret e miratuara në bazë të tij
(neni 29 paragrafi 1 të LSHMAV).
Në pajtim me nenin 27, paragrafi 4 të LSHMAV,
Agjencia kryen mbikëqyrje të jashtëzakonshme, në bazë të
iniciativës së paraqitur nga organet shtetërore, persona
juridikë ose fizikë, si dhe në rast dyshimi sipas detyrës
zyrtare të Agjencisë.
Më datë 14.9.2021, Agjencia ka dërguar shkresë te
KTR TV NOVA SHPK Gjevgjeli (ark.nr.03-3373/1),duke
kërkuar nga transmetuesi që të dorëzojë dokumentet brenda
shtatë ditëve nga pranimi i shkresës të paraqesë dokumente
nga të cilat mund të konstatohet se i plotëson kushtet
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minimale të kuadrit të përcaktuara me Rregullore për
kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të
kuadrit për marrjen e lejes për emetim radio dhe televizion,
gjegjësisht se ka angazhuar të paktën pesë persona, tre prej
të cilëve me arsim të lartë të punësuar si gazetarë.
Meqë transmetuesi nuk ka dorëzuar dokumentacionin e
nevojshëm brenda afatit të caktuar, Agjencia edhe njëherë
me shkrim u drejtua te transmetuesi (Shkresë ark.nr. 033373/2 nga 25.10.2021) me çka i është theksuar se duhet të
dorëzojë në mënyrë të rregullt të gjithë dokumentacionin e
nevojshëm. Afati për dorëzimin e dokumentacionit ka
kaluar më 2.11.2021, por përfudimisht më 9.11.2021 (kur
është kryer mbikëqyrje e jashtëzakonshme sipas detyrës
zyrtare nga ana e Agjencisë), transmetuesi nuk ka dorëzuar
asnjë dokumentacion.
Rrjedhimisht, ashtu sikurse më sipër, Agjencia,
nëpërmjet Sektorit të planifikimit strategjik dhe mbrojtjes
së të drejtës së autorit, kreu mbikëqyrje të jashtëzakonshme
administrative sipas detyrës zyrtare për punën të KTR-së
TV NOVA SHPK Gjevgjeli, ku në raportin me shkrim për
mbikëqyrjen e kryer administrative, ark.nr.03-4127/1 nga
9.11.2021, konstatoi se KTR TV NOVA SHPK Gjevgjeli,
nuk i plotëson kërkesat minimale të kuadrit të përcaktuara
në Rregulloren për kushtet minimale teknike, hapsinore,
financiare dhe kushtet të kuadrit për marrjen e lejes për
radio dhe emetim televiziv.
Duke marrë parasysh shkeljen e konstatuar të nenit 62,
pragrafi 6 të LSHMAV-së dhe të nenit 22 të Rregullores
për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të
kuadrit për marrjene e lejes për radio emetim dhe emetim
televiziv, dhe në pajtim me nenin 82 paragrafi 1
nënparagrafi 5 të ligjit të lartpërmendur, në raportin me
shkrim për mbikëqyrjen administrative ark.nr.03-4127/1
nga 9.11.2021 u dha propozimmasë – kurse drejtori i
Agjencisë të paraqesë propozim te Këshilli për fillimin e
procedurës për heqjen e lejes për emetim televiziv të KTRsë TV NOVA SHPK Gjevgjeli, nr.08-43 nga 5.1.2015.
Në nenin 23, paragrafi 1, nënparagrafi 3 të LSHMAVsë nëse konstatohet se ka mosrrespektim, cenim ose shkelje
të dispozitave të Ligjit të Shërbimeve Mediatike Audio
dhe Audiovizuale dhe akteve nënligjore të miratuara në
bazë të saj, si dhe kushteve dhe detyrimeve të përcaktuara
me lejen dhe akte të tjera të Agjencisë, ndaj botuesit të
medias, këshilli i Agjencisë mund të marrë masën – heqjen
e lejes.
Në pajtim me nenin 82k paragrafi 1k nënparagrafi 5 të
LSHMAV-së, Agjencia do t’ia heq lejen për emetim
televiziv ose radio, para kalimit të afatit për të cilin është
lëshuar dhe do ta fshijë transmetuesin nga regjistri i
transmetuesve, me njoftimin me shkrim paraprakisht nëse
pas dhënies së lejes ndodhin rrethana që përbëjnë pengesë
ligjore për kryerjen e veprimtarisë nga poseduesi i lejes.
Procedurën për marrjen e lejes për emetim televiziv ose
radio, në pajtim me nenin 83, paragrafi 1 të LSHMAV-së
e inicion këshilli me propozimn e drejtorit të Agjencisë.
Duke marrë parasysh konstatimin e shkeljes së nenit
62, paragrafi 6 të LSHMAV-së dhe nenit 22 të Rregullores
për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të
kuadrit për marrjen e lejes për radio dhe emetim televiziv,
drejtori i Agjencisë, në pajtim me nenin 83, paragrafi 1 të
LSHMAV-së, dhe në lidhje me nenin 82 paragrafi 1,

30 ноември 2021

nënparagrafi 5 të këtij ligji, ka paraqitur propozim Up1
nr.08-424 nga 12.11.2021.për fillimin e procedurës për
marrjen e lejes për emetim televiziv të KTR-së TV NOVA
SHPK Gjevgjeli.
Këshilli i Agjencisë në seancën e 33-të të mbajtur më
17.11.2021, në bazë të konkluzionit, ark.nr.02-4171/8 nga
17.11.2021, miratoi propozimin, Up1 nr.08-424 nga
12.11.2021, për fillimin e procedurës për marrjen e lejes
për emetim televiziv të SHTR TV NOVASH PK Gjevgjeli,
paraqitur nga propozuesi, drejtori i Agjencisë, dr Zoran
Trajçevski.
Në lidhje me procedurën e nisur për marrjen e lejes së
KTR-së TV NOVA SHPK Gjevgjeli, nr.08-43 nga
5.1.2015, dhe në pajtim me nenin 82, paragrafi 1,
nënparagrafi 5 të LSHMAV-së, Agjencia i dërgoi njoftim
transmetuesit në fjalë (Up nr.08-424 nga 19.11.2021), në
të cilin i është theksuar se nëse nuk paraqet
dokumentacionin e nevojshëm nga i cili mund të
konstatohet se i plotëson kushtet minimale të kuadrit të
përcaktuara në Rregulloren për kushtet minimale teknike,
hapësinore, financiare dhe të kuadrit për marrjen e lejes për
radio dhe emetim televiziv, këshilli i Agjencisë në afat prej
15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga pranimi i propozimit të
drejtorit të Agjencisë, Up1 nr.08-424 nga 12.11.2021, do të
marrë vendim për marrjen e lejes së tij për emetim
televiziv, pas së cilës në pajtim me nenin 85, paragrafi 2
LSHMAV-së, transmetuesi do të fshihet nga regjistri i
transmetuesve.
Njoftimin Up1 nr.08-424 nga 19.11.2021, Agjencia ia
dërgoi KTR-së TV NOVA SHPK Gjevgjeli më
19.11.2021, në formë të shkruar nëpërmjet postës së
shpejtë EMS të postës së Maqedonisë, e cila në mënyrë të
rregullt është pranuar nga transmetuesi më datë
22.11.2021. Gjithashtu, njoftimi i cituar më 22.11.2021.i
është dërguar në formë elektronike në adresën elektronike
të transmetuesit të regjistruar si informacion për kontakt në
Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë Veriore, e
cila është e regjistruar si adresë elektronike e transmetuesit
në regjistrin e transmetuesve të Agjencisë.
Më datë 24.11.2021, nga sektori kompetent drejtorit të
Agjencisë dr Zoran Trajçevski, i është dorëzuar njoftimi
Up1 nr.08-424 nga 24.11.2021 se deri më 23.11.2021, nuk
është dorëzuar dokumentacion në arkivin e Agjencisë nga
ku mund të konstatohet se transmetuesi plotëson kushtet
minimale të kuadrit të përcaktuara në Rregulloren për
kushtet minimale teknike, hapësinore, finaciare dhe të
kuadrit për marrjen e lejes për radioemetim dhe televizion.
Në pajtim me nenin 83, paragrafi 3 të LSHMAV-së,
këshilli është i obliguar që në afat prej 15 ditësh nga
pranimi i drejtorit të fillojë procedurën për marrjen e lejes,
të miratojë vendim me shumicë votash të numrit të
përgjithshëm të anëtarëve të këshillit.
Duke marë parasysh se poseduesi i lejes nr.08-43 nga
5.1.2015. – SHTR TV NOVA SHPK Gjevgjeli nuk e ka
përmbushur obligimin e paraparë në nenin 62 paragrafi 6 të
LSHMAV-së dhe nenin 22 të Rregullores për kushtet
minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të kuadrit për
marrjen e lejes për radioemetim dhe televizion, dhe në
përputhje me propozimi Up1 nr.08-424 nga __.11.2021 për
miratimin e vendimit për marrjen e lejes për emetim
televiziv të KTR-së TV NOVA SHPK Gjevgjeli nga

30 ноември 2021

Бр. 265 - Стр. 11

drejtori i Agjencisë dhe konkluzioni i Agjencisë , nr.08424 nga 24.11.2021. u miratua vendimi për marrjen e lejes
nr.08-43 nga 05.01.2015. për emetim televiziv të KTR-së
TV NOVA SHPK Gjevgjeli, sepse pas dhënies së lejes
janë paraqitur rrethana që paraqesin pengesë ligjore për
poseduesin e lejes për kryejen e veprimtarisë, gjegjësisht
për shkak se transmetuesi nuk i ka plotësuar kushtet
minimale të kuadrit të përcaktuara në Rregulloren për
kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të
kuadrit për marrjen e lejes për radioemetim dhe televizion.
Në pajtim me nenin 84 të Ligjit të Shërbimeve
Mediatike Audio dhe Audiovizuale, vendimi për marrjen e
lejes për emetim të radios ose të televizionit është
përfundimtar, ndërkaq kundër kësaj pronari i lejes ka të
drejtë që të parashtrojë padi te gjykata kompetente në afat
prej 30 ditëve nga pranimi i saj. Procedura para gjykatës
kompetente është urgjente.
Në bazë të gjithë kësaj që është theksuar më lart të
miratohet vendimi si në dispozitiv.

PA1 Nr. 08-424
26.11. 2021
Shkup

Agjencia e Shërbimeve
Mediatike Audio dhe
Audiovizuale,
Kryetari i Këshillit,
Лазо Петрушевски, с.р.

Këshillë juridike: Kundër këtij vendimi për marrjen e
lejes, Shoqëria tregtare radiodifuzive TV NOVA SHPK
Gjevgjeli ka të drejtë të ngre padi për ngritjen e kontestit
administrativ në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh
nga pranimi i tij.
______________
4240.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став
1 алинеја 5 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20 и
77/21), а во врска со член 62 став 6 од истиот Закон,
член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање
дозвола за радио и телевизиско емитување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 172/14 и 76/15),
член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.124/15), член 28 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-425 од 12.11.2021 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО
АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ и Предлогот Уп1 бр.08-425
од 24.11.2021 година за донесување одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, а согласно Заклучокот, арх.бр.02-4259/3 од
26.11.2021 година, Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, на 34-та седница одржана на 26.11.2021 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИО - ДИФУЗНО
ДРУШТВО РАДИО АКТУЕЛ БИТОЛА ДООЕЛ
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за радио емитување,
бр.08-86 од 5.1.2015 година на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, затоа што по издавањето на дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот
на дозволата да ја врши дејноста, односно поради тоа
што радиодифузерот не ги исполнил минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални
технички, просторни, финансиски и кадровски услови
за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.
2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија”, на веб страницата на
Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Северна Македонија.
3. Оваа Одлука е конечна.
О б р а з л о ж е н и е
Трговското Радио-дифузно Друштво (ТРД) РАДИО
АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, е имател на дозвола за радио
емитување, бр.08-86 од 5.1.2015 г., за емитување преку
терестријален предавател, на локално ниво (општина
Битола), програмски сервис музичко-говорно радио од
општ формат, на македонски јазик.
Согласно член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗАВМУ), за обезбедување на телевизиско или радио емитување покрај условите и обврските пропишани во овој закон, радиодифузерот треба да исполнува посебни минимални технички,
просторни, финансиски и кадровски услови во зависност од програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт донесен од страна на Агенцијата.
Во член 9 став 4 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за
добивање дозвола за радио и телевизиско емитување,
пропишано е дека бројот и структурата на вработените
лица за радио на локално ниво, треба да биде 3 (три)
лица, од кои 2 (две) лица со висока стручна спрема
(ВСС), вработени како новинари.
Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од истиот закон,
Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или
радио емитување пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот
на радиодифузери, по претходно доставено писмено
известување доколку по издавањето на дозволата ќе
настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.
Согласно член 27 став 1 од ЗАВМУ, Агенцијата
врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и прописите донесени врз основа на
него (член 29 став 1 од ЗАВМУ).
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Согласно член 27 став 4 од ЗАВМУ, Агенцијата
врши вонреден надзор, врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички лица,
како и во случај на сомневање по службена должност
на Агенцијата.
На 14.9.2021 г., Агенцијата до ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ испрати допис (наш арх.бр.033387/1), со кој побара радиодифузерот во рок од седум
дена од денот на приемот на дописот да достави документи од коишто може да се констатира дека ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, односно дека има ангажирано три лица, од кои две со висока стручна спрема
(ВСС), вработени како новинари. На 21.09.2021 г., радиoдифузерот до Агенцијата достави договори за дело
со само две лица. Договорите беа доставени по електронска пошта, а согласно Правилникот за начинот на
доставување на пропратна документација кон дописите
и пријавите до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4993/1 од
14.10.2014 г., треба да се достават во архивата на
Агенцијата и тоа во оригинал или пак копија заверена
на нотар. Дополнително, ниту за овие две лица, радиодифузерот нема никаков доказ дека истите имаат високо образование. Поради тоа, Агенцијата уште еднаш
писмено се обрати до радиодифузерот (Допис наш
арх.бр. 03-3387/2 од 25.10.2021 г.) при што му укажа
дека треба уредно да ја достави целата потребна документација. Рокот за доставување на документите истече на 02.11.2021 г., а заклучно со 9.11.2021 г. (кога е
извршен вонреден, по службена должност надзор од
страна на Агенцијата), радиодифузерот не достави никаква документација.
Следствено на наведеното, Агенцијата, преку Секторот за стратешко планирање и заштита на авторски
права, изврши вонреден, по службена должност, административен надзор на работењето на ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, при што во Писмениот извештај
за извршен административен надзор, арх.бр.03-4128/1
од 09.11.2021 г., констатираше дека ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, не ги исполнува минималните
кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски
услови за добивање дозвола за радио и телевизиско
емитување.
Имајќи го предвид констатираното прекршување на
член 62 став 6 од ЗАВМУ и на член 9 од Правилникот
за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, а согласно член 82 став 1 алинеја 5
од напред цитираниот Закон, во Писмениот извештај за
извршен административен надзор арх.бр.03-4128/1 од
9.11.2021 г., се даде предлог мерка - директорот на
Агенцијата да достави предлог до Советот за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ,
бр.08-86 од 5.1.2015 година.
Во член 23 став 1 алинеја 3 од ЗАВМУ е утврдено
дека доколку се констатира непочитување, повреда или
прекршување на одредбите од Законот за аудио и ауди-
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овизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на
Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на
Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.
Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од ЗАВМУ,
Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или
радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот
на радиодифузери, по претходно доставено писмено
известување доколку по издавањето на дозволата ќе
настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.
Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од
ЗАВМУ ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.
Со оглед на констатираното прекршување на член
62 став 6 од ЗАВМУ и на член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско
емитување, Директорот на Агенцијата, врз основа на
член 83 став 1 од ЗАВМУ, а во врска со член 82 став 1
алинеја 5 од истиот Закон, достави Предлог Уп1 бр.08425 од 12.11.2021 г. за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО
АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ.
Советот на Агенцијата на 33-та седница одржана на
17.11.2021 г., согласно Заклучокот, арх. бр.02-4171/9 од
17.11.2021 г., го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-425 од
12.11.2021 г., за покренување на постапка за одземање
на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.
Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ,
бр.08-86 од 5.1.2015 г., а согласно член 82 став 1 алинеја 5 од ЗАВМУ, Агенцијата испрати Известување до
наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-425 од 19.11.2021
г.), во кое му беше укажано дека доколку не ја достави
потребната документација од која може да се констатира дека ги исполнува минималните кадровски услови
утврдени во Правилникот за минимални технички,
просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, Советот
на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот
на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата,
Уп1 бр.08-425 од 12.11.2021 г., ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за радио емитување, по
што согласно член 85 став 2 од ЗАВМУ, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.
Известувањето Уп1 бр.08-425 од 19.11.2021 г.,
Агенцијата го испрати до ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ на 19.11.2021 г., во писмена форма преку
брза пошта ЕМС на Македонска пошта, кое е уредно
примено од радиодифузерот на ден 24.11.2021 година.
Исто така, цитираното известување на 19.11.2021 г. беше уредно испратено и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како
информација за контакт во Централниот регистар на
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Република Северна Македонија, која е евидентирана
како електронската адреса на радиодифузерот во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.
На 24.11.2021 г., од надлежниот сектор до директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, беше доставено Известување Уп1 бр.08-425 од 24.11.2021 г. дека
заклучно со 23.11.2021 г., во архивата на Агенцијата не
е доставена документација од којашто ќе може да се
констатира дека радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за
минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.
Во согласност со член 83 став 3 од ЗАВМУ, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на
предлогот на Директорот за покренување постапка за
одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата
бр.08-86 од 5.1.2015 г. - ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола
ДООЕЛ не ja исполнил обврската предвиденa во член
62 став 6 од ЗАВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски
услови за добивање дозвола за радио и телевизиско
емитување, а согласно Предлогот Уп1 бр.08-425 од
24.11.2021 г. за донесување одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АКТУЕЛ
Битола ДООЕЛ од Директорот на Агенцијата и Заклучокот на Агенцијата, арх.бр.02-4259/3 од 26.11.2021 г.
се донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-86
од 5.1.2015 г. за радио емитување на ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, затоа што по издавањето на дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста, односно поради тоа што радиодифузерот не ги
исполнил минималните кадровски услови утврдени во
Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за
радио и телевизиско емитување.
Согласно член 84 од ЗАВМУ, Одлуката за одземање на дозвола за радио емитување е конечна, а против
истата имателот на дозволата има право да поднесе
тужба за поведување управен спор пред надлежниот
суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.
Постапката пред надлежниот суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.

УП1 Бр. 08-425
26 ноември 2021 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Против оваа одлука за одземање на
дозволата, Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ има право да поднесе
тужба за поведување управен спор пред надлежен суд
во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

Në pajtim me nenin 18, paragrafi 1, nëparagrafi 2,
nenin 82, paragrafi 1, nënparagrafi 5 dhe nenin 83 të Ligji i
Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale („Gazeta
Zyrtare Maqedonisë“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 dhe
„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“
nr.42/20 dhe 77/21), e në lidhje me nenin 62, paragrafi 6, të
këtij ligji, nenin 9 të Rregullores për kushtet minimale
teknike, hapsinore, financiare dhe të kuadrit për marrjen e
lejes për emetim të radios ose të televizionit („Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.172/14 dhe
76/15), nenin 51, paragrafi 1 dhe paragrafi 3 dhe nenin 52,
paragrafi 2 të Ligjit të Procedurës së Përgjithshme
Administrative („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr.124/15), nenin 28 të Ligjit të Kontesteve
Administrative („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut“ nr.96/19), duke vepruar sipas
propozimit Up1 nr.08-425 datë 12.11.2021, për ngritjen e
procedurës për marrjen e lejes së emetimit të radios të
Shoqërisë tregtare radiodifuzive RADIO AKTUEL
Manastir SHPKNJP dhe propozimin Up1 nr.08-425 datë
24.11.2021 për miratimin e vendimit për marrjen e lejes
për emetim të radios të Shoqërisë tregtare radiodifuzive
RADIO AKTUEL Manastir SHPKNJP, dhe në përputhje
me konkluzionin nr.02-4259/3 datë 26.11.2021, Këshilli i
Agjencisë së Shërbimeve Mediatike Audio dhe
Audiovizuale, në seancën e 34 -të e mbajtur më datë
26.11.2021 ka miratuar
VENDIM
PËR MARRJEN E LEJES SË EMETIMIT TË RADIOS
TË SHOQËRISË TREGTARE RADIODIFUZIVE
RADIO AKTUEL MANASTIR SHPKNJP
2. I MERRET leja e radioemetimit, nr.08-86 datë
05.1.2015 të Shoqërisë tregatre radiodifuzive RADIO
AKTUEL Manastir SHPKNJP, për shkak se pas marrjes së
lejes janë krijuar rethana të cilat krijojnë pengesa ligjore
për zotëruesin e lejes për ta kryer këtë veprimtari,
respektivisht për shkak se radiodifuzori nuk i ka plotësuar
kushtet minimale të kuadrit të përcaktuara në Rregulloren
për kushtet minimale teknike, hapsinore, financiare dhe të
kuadrit për marrjen e lejes së emetimit të radios ose të
televizionit.
4. Ky vendim publikohet në Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut”, në ueb faqen e
Agjencisë dhe në dy gazeta ditore, prej të cilave njëra është
në gjuhën e komunitetit joshumicë, por që e flasin 20% e
qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
5. Ky vendim është përfundimtar.
Arsyetim
Shoqëria tregatre radiodifuzive (SHTR) RADIO
AKTUEL Manastir SHPKNJP, është zotërues i lejes për
radioemetim, nr.08-86 datë 05.01.2015, për emetimin
nëpërmjet transmetuesit tokësor, në nivel lokal (komuna e
Manastirit), radioservisi programor, radioprogram muzikor
me format të përgjithshëm , në gjuhën maqedonase.
Në pajtim me nenin 62, paragrafi 6 të Ligjit të
Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale, për
sigurimin e emetimit televiziv ose të radios, krahas
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kushteve dhe obligimeve të përcaktuara me këtë ligj,
radiodifuzori duhet t’i plotësojë edhe kushtet e veçanta
minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të kuadrit,
varësisht nga formati programor, të përcaktuara me akt
nënligjor të miratuar nga ana e Agjencisë.
Në nenin 9, paragrafi 4 të Rregullores për kushtet
minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të kuadrit për
marrjen e lejes së emetimit të radios dhe të televizionit,
është përshkruar se numri dhe struktura të punësuarve për
radio në nivel lokal duhet të jetë 3 (tre) persona, nga të
citlët 2 (dy) prej tyre me përgaditje të lartë arsimore (PLA),
të punësuar si gazetarë.
Në pajtim me nenin 82, paragrafi 1, nën[paragrafi 5 i
këtij ligji, Agjencia do t’ia marrë lejen e emetimit të radios
ose të televizionit para kalimit të afatit për të cilin është
lëshuar dhe do ta fshijë radiodifuzorini nga regjistri i
radiodifuzorëve, pas njoftimit të bërë me shkrim, nëse pas
dhënies së lejes, krijohen rrethana që paraqesin pengesë
ligjore që pronari ta realizojë këtë veprimtari.
Në pajtim me nenin 27, paragrafi 1 të LSHMAV-së,
Agjencia realizon mbikëqyrje administrative, i cili kryhet
për punën e publikuesit të medieve nga aspekti i
pajtueshmërisë së punës së tyre me kushtet e përcaktuara
me Ligjin e Medieve, Ligjin e Shërbimeve Mediatike
Audio dhe Audiovizuale dhe rregulloret e miratuara në
bazë të tij. (neni 29, paragrafi 1 të LSHMAV).
Në pajtim me nenin 27, paragrafi 4 të LSHMAV,
Agjencia realizon mbikëqyrje të jashtëzakonshme
administrative, në bazë të nismës së paraqitur nga organet
shtetërore, persona juridikë ose fizikë, si dhe në rast
dyshimi sipas detyrës zyrtare të Agjencisë.
Më datë 14.9.2021, tek Agjencia SHTR RADIO
AKTUEL Manastir SHPKNJP dorëzoi njoftim me shkresë
(nr.03-3387/1), me çka ka kërkuar nga radiodifuzori që
brenda shtatë ditëve nga pranimi i letrës të dorëzojë
dokumente, nga të cilat mund të konstatohet se i plotëson
kushtet minimale të kuadrit të përcaktuara me Rregulloren
për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të
kuadrit për marrjen e lejes së emetimit të radios dhe të
televizionit, respektivisht se ka punësuar si gazetarë tre
persona, dy prej të cilëve me arsim të lartë (PLA). Më 21
shtator 2021, radiodifuzori ka dorëzuar kontrata për punë
në Agjenci vetëm me dy persona. Marrëveshjet janë
dorëzuar me e-mail, në përputhje me Rregulloren për
mënyrën e dorëzimit të dokumentacionit shoqërues në
korrespondencë dhe raporte në arkivin e Agjencisë së
Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale. nr.014993/1 datë 14.10.2014, duhet të dorëzohet në arkivin e
Agjencisë në origjinal ose kopje të noterizuar. Po ashtu,
edhe për këta dy persona tradiodifuzori nuk ka dëshmi se
ata kanë arsim të lartë. Për këtë, Agjencia edhe një herë i
është drejtuar me shkrim radiodifuzorit (Njoftin nr. 033387/2 nga data 25.10.2021) me çka i është treguar se
duhet të dorëzojë në mënyrë të rregullt gjithë
dokumentacionin e nevojshëm. Afati për dorëzimin e
dokumenteve ka kaluar më 2.11.2021, dhe më datë
9.11.2021. (kur është kryer një mbikëqyrje e
jashtëzakonshme, sipas detyrës zyrtare nga Agjencia),
radiodifuzori nuk ka dorëzuar asnjë dokumentacion.
Rrjedhimisht, ashtu sikurse më sipër, Agjencia,
nëpërmjet Sektorit të planifikimit strategjik dhe të të
drejtave të autorit, ka kryer mbikëqyrje të jashtëzakonshme
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administrative me urdhër zyrtar për punën e SHTR RADIO
AKTUEL Manastir SHPKNJP, me çka në raportin me
shkrim për mbikëqyrjen e kryer administrative, nr.034128/1 datë 9.11.2021., kostatoi se SHTR RADIO
AKTUEL Manastir, nuk i plotëson kushtet minimale të
kuadrit, të përcaktuara në Rregullorën për kushtet
minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të kuadrit për
marrjen e lejes së emetimit të radios ose të televizionit.
Duke marrë parasysh konstatimin e shkeljes së nenit
62, paragrafi 6 të LSHMAV dhe nenit 9 të Rregullores për
kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të
kuadrit për marrjen e lejes së emetimit të radios ose të
televizionit, e në pajtim me nenin 82, paragrafi 1,
nënparagrafi 5 të ligjit të cituar paraprakisht në raportin me
shkrim mbi mbikëqyrjen e kryer administrative nr.03/4128
datë 9.11.2021, u dha propozimmasë që drejtori i
Agjencisë të dorëzoje propozim te këshilli për inicimin e
procedurës për marrjen e lejes së radioemetimit të SHTR
RADIO AKTUEL Manstir SHPKNJP, nr.08-86 datë
5.1.2021.
Në nenin 23, paragrafi 1, nëparagrafi 3 të Ligjit të
Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale, është
përcaktuar se nëse konstatohet mosrespektim i dispozitave
të ligjit të cituar dhe akteve nënligjore të miratuara në bazë
të tij, si dhe të kushteve dhe obligimeve të përcaktuara
sipas lejes dhe akteve të tjera të Agjencisë, kundër
publikuesit të medias, drejtori i Agjencisë mund të marrë
masa, respektivisht të dorëzojë te këshilli një propozim për
marrjen e lejes.
Në pajtim me nenin 82, paragrafi 1, nënparagrafi 5 të
Ligjit të Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale,
Agjencia do ta heqë lejen për emetim të radios ose të
televizionit para kalimit të afatit për të cilin është lëshuar
dhe do ta fshijë radiodifuzorini nga regjistri i
radiodifuzorëve, pas njoftimit të bërë me shkrim, nëse pas
dhënies së lejes, krijohen rrethana që paraqesin pengesë
ligjore që pronari ta realizojë këtë veprimtari.
Procedura e marrjes së lejes për emetim të radios osetë
televizionit, në pajtim me nenin 83, paragrafi 1 të Ligjiit të
Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale, e inicon
këshilli me propozim të drejtorit të Agjencisë.
Duke marrë parasysh shkeljen e konstatuar të nenit 62,
paragrafi 6 të Ligjit të Shërbimeve Mediatike Audio dhe
Audiovizuale dhe nenin 9 të Rregullores për kushtet
minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të kuadrit për
marrjen e lejes për emetim të radios ose të televizionit, në
pajtim me nenin 83, paragrafi 1 dhe paragrafi 2 të Ligjiit të
Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale, e në lidhje
me nenin 82, paragrafi 1, nënparagrafi 5 të ligjit të cituar,
drejtori i Agjencisë dorëzoi propozim Up1 nr.08-425 datë
12.11.2021. për inicimin e procedurës për marrjen e lejes
për radioemetim të SHTR RADIO AKTUEL Manastir
SHPKNJP.
Këshilli i Agjencisë në seancën e 33-të të mbajtur më
datë 17.11.2021, me konkluzionin nr.02-4171/9 datë
17.11.2021, e miratoi propozimin Up1 nr.08-425 datë
12.11.2021, për inicimin e procedurës për marrjen e lejes
për radioemetim të SHTR RADIO AKTUEL Manstir
SHPKNJP, të dorëzuar nga propozuesi, drejtori i
Agjencisë, dr Zoran Trajçevski.
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Në lidhje me procedurën e inicuar për marrjen e lejes
për radioemetim të SHTR RADIO AKTUEL Manstir
SHPKNJP, nr.08-86 datë 5.1.2015, e në pajtim me nenin
82, paragrafi 1, nënparagrafi 5 të LSHMAV, Agjencia tek
radiodifuzori i përmendur dorëzoi njoftim (Up1 nr.08-425
datë 19.11.2021.), në të cilin i është potencuar se nëse nuk
e dorëzon dokumentacionin e nevojshëm nga i cili mund të
konstatohet se i plotëson kushtet minimale teknike,
hapësinore, financiare dhe të kuadrit për marrjen e lejes për
emetim të radios ose të televizionit, këshilli i Agjencisë në
afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pranimi i propozimit të
drejtorit të Agjencisë, nr.Up1 08-425 datë 12.11.2021 do të
miratojë vendim për marrjen e lejes së tij për radioemetim,
me çka në përputhje me nenin 85, paragrafi 2 të LSHMAV,
radiodifuzori do të fshihet nga regjistri i radiodifuzorëve.
Njoftimi Up1 nr.08-425 datë 19.11.2021, Agjencia e ka
dërguar te SHTR RADIO AKTUEL Manastir SHPKNJP
më datë 19.11.2021, në formë të shkruar me postë ekspres
EMS të Postës së Maqedonisë, e cila është pranuar nga
radiodifuzori më datë 23.11.2021. Gjithashtu, njoftimi i
cituar i datës 19.11.2021 është dërguar me rregull në formë
elektronike në adresën elektronike të transmetuesit, e
regjistruar si informacion kontaktues në Regjistrin Qendror
të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila është e
regjistruar si adresë elektronike e radiodifuzorit në
regjistrin e radidoifuzorëve të Agjencisë.
Më datë 24.11.2021, nga sektori kopetent te drejtori i
Agjencisë dr Zoran Trajçevski, është dorëzuar njoftim
Up1, nr.08-425 datë 24.11.2021 se deri më datë 23 nëntor
2021, në arkivin e Agjencisë nuk është dorëzuar asnjë
dokumentacion nga i cili mund të konstatohet se
radiodifuzori i plotëson kushtet minimale teknike,
hapësinore, financiare dhe të kuadrit për marrjen e lejes për
emetim të radios ose të televizionit.
Në pajtim me nenin 83, paragrafi 3 të Ligjit të
Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale, këshilli
është i obliguar që në afat prej 15 ditëve nga pranimi i
propozimit, drejtori për të inicuar procedurë për marrjen e
lejes, duhet të miratojë vendim me shumicë votash prej
numrit të përgjthshëm të anëtarëve të këshillit.
Duke marrë parasysh faktin se pronari i lejes nr.08-86
datë 5.1.2015. - SHTR RADIO AKTUEL Manastir
SHPKNJP nuk e ka plotësuar obligimin e paraparë ne
nenin 62, paragrafi 6 të Ligjit të Shërbimeve Mediatike
Audio dhe Audiovizuale dhe nenin 9 të Rregullores për
kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të
kuadrit për marrjen e lejes për emetim të radios ose të
televizionit, propozimin Up1 nr.08-425 datë 24.11.2021
për miratimin e vendimit për marrjen e lejes për
radioemetim të SHTR
RADIO AKTUEL Manastir
SHPKNJP nga drejtori i Agjencisë dhe konkluzioni i saj
nr.02-4259/3 datë 26.11.2021 u miratua vendimi me të
cilin i merret leja nr.08-86 datë 5.1.2015 për radioemetim
SHTR RADIO AKTUEL Manastir SHPKNJP, për arsye
se pas lëshimit të lejes janë krijuar rethana që paraqesin
pengesa ligjore për poseduesin e lejes që të kryejë
veprimtari radiodifuzive, respektivisht për arsye se
radiodifuzori nuk i ka plotësuar kushtet minimale teknike,
hapësinore, financiare dhe të kuadrit për marrjen e lejes për
emetim të radios ose të televizionit.
Në pajtim me nenin 84 të Ligjit të Shërbimeve
Mediatike Audio dhe Audiovizuale, vendimi për heqjen e
lejes për emetim të radios ose të televizionit është
përfundimtar, ndërkaq kundër saj pronari i lejes ka të drejtë
që të parashtrojë padi te gjykata kompetente në afat prej 30
ditëve nga pranimi i saj.
Procedura para gjykatës
kompetente është urgjente.
Në bazë të gjithë kësaj që është theksuar më lart të
miratohet vendimi si në dispozitiv.

PA1 Nr. 08-425
26.11. 2021 година
Shkup

Agjencia e Shërbimeve
Mediatike Audio dhe
Audiovizuale,
Kryetari i Këshillit,
Лазо Петрушевски, с.р.

Udhëzim ligjor: Kundër këtij vendimi për marrjen e
lejes për radioemetim të Shoqërisë tregtare radiodifuzive
SHTR RADIO AKTUEL ka të drejtë padie para gjykatës
kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i tij.

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И
МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
4241.
Врз основа на член 71 став 4 од Законот за лековите
и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија” бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11,
136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15,
154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18 и 245/18 и
(„Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 28/21 и 122/21), директорот на Агенцијата за лекови
и медицински средства донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ЗА
ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЛЕКОВИ
Член 1
Во Правилникот за содржината на барањето, документацијата и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови („Службен весник на Република
Македонија“ бр.220/16 и 55/17), во член 3 во алинејата
2 по зборот „објектот“ сврзникот „и“ се заменува со
точка запирка.
Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот
„и“.
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- доказ/докази со кои се потврдува дека објектот,
односно просториите се приклучени на линиска инфраструктура, односно сопствена комунална инфраструктура согласно издадената дозвола од органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на животната средина.“
Член 2
Во член 7 точката 4 се менува и гласи:
„4. да се приклучени на линиска инфраструктура
(водовод, канализација, електрична мрежа и слично), а
по исклучок, за подрачја кои не се опфатени со јавна
комунална инфраструктура (водовод, канализација),
треба да се приклучени на сопствена комунална инфраструктура согласно издадената дозвола од органот
на државната управа надлежен за вршење на работите
од областа на животната средина;“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 03-11667/2
30 ноември 2021 година
Скопје

Агенција за лекови
и медицински средства
в.д. Директор,
M-r farm. spec Lirim Shabani, d.v
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СУДСКИ ОГЛАСИ
ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ
До Основниот граѓански суд во Скопје е поднесена
тужбата од тужителот Национално биро за осигурување Скопје, ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр.
28, застапуван од адв. Весна Јовановска ул. „38“ бр. 25,
а сега со непозната адреса на живеење и Халит Кадри
од с. Студеничани, Скопје ул. „2“ бр. 4, за долг, со
вредност на спорот 88.557 денари.
Бидејќи тужениот Ардијан Мустафа од с. Трубарево, Скопје, сега е со непозната адреса на живеење,
судот согласно со чл. 76 ст. 1 и ст. 2 т. 4 од ЗПП со Решение 34 МАЛВП-1495/21 од 10.11.2021 година, на тужениот Ардијан Мустафа од с. Трубарево, Скопје му
назначи привремен застапник, адвокатот Ружица Алексиќ од Скопје, ул. „Гиго Михајловски“ бр. 2/3-24, која
ќе се грижи за интересите на тужениот во постапката.
Се повикува тужениот Ардијан Мустафа од с. Трубарево, Скопје, со пријавено живеалиште на ул. „38“
бр. 25, а сега со непозната адреса на живеење, да се јави во судот и да се вклучи во постапката како тужен во
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.
Во спротивно, за неговите интереси ќе се грижи привремениот застапник, адвокатот Ружица Алексиќ од
Скопје, сѐ додека тужениот Ардијан Мустафа од с. Трубарево, Скопје или неговиот полномошник не се појават во
судот, односно сѐ додека Центарот за социјална работа не
го извести судот дека му поставил старател.
Од Основен граѓански суд Скопје, Граѓанско одделение, 34 МАЛВП-2124/18.
(55298)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО
Пред Основниот суд Куманово е поведена постапка
за прогласување на исчезнатото лице Мифтар Јашари
од с. Никуштак, Општина Липково, за умрено.
Наведеното лице е родено на 7.2.1915 година во с.
Никуштак, Општина Липково од татко Рамадан Јашари
и мајка Исније Јашари, родена Таири. Лицето Мифтар
Јашари склучил брак на ден 16.2.1940 година со Ресмије Јашари, моминско Бектеши, од која брачна заедница
се има родено едно дете, односно нивниот син Мухадин Јашари со живеалиште во Сингелиќ ул. „31“ бр. 14,
Скопје, Гази Баба.
Истиот цел живот живеел и работел во с. Никуштак
и наводно починал во текот на 1980 година. Бил погребан без притоа неговата смрт да биде пријавена во Матичната евиденција на умрени што се води за с. Никуштак, Општина Липково.
Се повикува исчезнатото лице Мифтар Јашари од с.
Никуштак, Општина Липково, како и секој друг што
знае за неговиот живот да се јави во Основниот суд во
Куманово во рок од 3 (три) месеци од објавувањето на
огласот во „Службен весник на РСМ“.
Доколку во наведениот рок исчезнатото лице или
кој било што знае за неговиот живот не се јави, исчезнато лице ќе се прогласи за умрено.
Наведениот оглас се објавува во „Службен весник
на РСМ“, во с. Никуштак и на огласната табла на Основен суд Куманово.
Од Основен суд – Куманово, II. ВПП бр. 58/21.
(55308)
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП
Пред Основниот суд во Прилеп е заведен спор на барање согласно со Законот за трговски друштва на предлагачот/ликвидатор Александар Суклески од Прилеп.
Ликвидаторот Александар Суклески со живеалиште
на ул. „Мирче Ацев“ бр. 99, Прилеп објавува дека со
Решение
на
Централен
регистар
Дел.
бр.
35020200023446 од 27.11.2020 година, субјектот на
упис ДПТУ „Ацко Промет“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
во ликвидација со седиште на ул. „Мирче Ацев“ бр. 99,
Прилеп со ЕМБС 6914179 и со број на жиро-сметка
210069141790194 на НЛБ Тутунска банка АД Скопје е
избришан во Трговскиот регистар.
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Огласи
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите
побарувања до ликвидаторот во рок од 15 дена сметано
од денот на објавувањето на огласот, согласно со чл.
549 од Законот за трговски друштва.
Од Основен суд – Прилеп, ВПП бр. 63/21. (55305)
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО
Пред Основниот суд во Тетово во тек е парнична
постапка по тужбата од тужителот Рамадан Белули од
с. Боговиње, против тужениот Кадри Мурат од с. Раковец Мехмеди Мехмед од с. Пирок и Османи Абдулазис
од с. Пирок со основ сопственост.
Се повикуваат тужените Кадри Мурат од с. Раковец, Мехмеди Мехмед од с. Пирок и Османи Абдулазис од с. Пирок, а сега со непознати адреси, во рок од
30 дена по објавувањето на овој оглас да се јават во судот и да достават свои точни сегашни адреси или да
определат свој полномошник кој ќе ги застапува во
постапката.
Во спротивно, судот преку Центарот за социјална
работа ќе им определи времен старател кој ќе ги застапува до правосилното завршување на постапката.
Од Основен суд – Тетово, П1-522/19.
(55300)
___________
Пред Основниот суд во Тетово се води предмет под
П1 бр. 751/21, по тужбата од тужителот Џевдет Деари
од с. Доброште, против тужениот Меджити Авзиров
Лјазим од с. Чифлик, со основ сопственост.
Се повикува тужениот Меджити Авзиров Лјазим од
с. Чифлик, а сега со непозната адреса на престој, во рок
од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во
судот и да достави своја точна сегашна адреса или да
определи полномошник кој ќе го застапува во постапката.
Во спротивно, судот преку Центарот за социјална
работа ќе му определи времен старател кој ќе го застапува до правосилното завршување на постапката.
Од Основен суд – Тетово, П1-751/21.
(55301)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот
судија Љупчо Тодоровски, објавува дека со Решение 2
Ст. бр. 99/21 и Ст. бр. 151/21 од 26.10.2021 година.
Се запира претходната постапка за испитување на
условите за отворање на стечајната постапка над должникот Друштво за промет и посредување МАККАР
ДОО Скопје, со седиште на ул. „Скупи“ б. б. Скопје,
Карпош, со трансакциски сметки број 2500000
835460604 од Стопанска банка АД Скопје
250001002207215 во Шпаркасе банка Македонија АД
Скопје, бр. 270000001055247 во Халк банка АД Скопје
и бр. 280000000042164 во Силк Роуд банка АД Скопје,
300000000615598 во Комерцијална банка АД Скопје и
број 380103058400114 во Прокредит АД Скопје,
единствен матичен број на субјектот на уписот
5136652, единствен даночен број 4030996173217 при
УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на дејност 45.11 –Трговија за автомобили и моторни возила
од лесна категорија.
Се укинуваат мерките за обезбедување определени
во Решението на овој суд 2. Ст. бр. 99/21 и Ст. бр.
151/21 од 19.5.2021 година.
Се разрешува привремениот стечаен управник Ѓорѓи Костов од Скопје.
Да се објави оглас на веб-страницата на Централен
регистар на Република Северна Македонија – Регионална регистрациона канцеларија – Скопје, во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на огласната табла на судот.
Од Основeн граѓански суд Скопје.
(55085)

Основниот суд во Прилеп од стечајниот судија Јасмина Шишковска-Стојковиќ по спроведената претходна постапка и одржаното рочиште во присуство на
привремениот стечаен управник Славчо Кебакоски, со
Решение Ст. бр. 64/21 од 23.11.2021 година отвори стечајна постапка спрема Друштво за трговија и услуги
ЕЛКОМ ЕЛМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште
на ул. „Стојан Јошески“ бр. 7 Прилеп, запишан со Решение на Централниот регистар на РСМ од 2.11.2017
година, со основна дејност Електро инсталатерски работи, со жиро-сметка бр. 290000002027545 депонент на
ТТК банка АД Скопје, со ЕДБ 4021017534434 и ЕМБС
7242867.
Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува и се заклучува.
Од Основен суд – Прилеп.
(55309)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ
Врз основа на Нотарски акт - Договор за хипотека,
со својство на извршна исправа, составен од нотарот
Зорица Пулејкова, Скопје, под ОДУ број 678/21 од 22
ноември 2021 година, склучен меѓу Халк банка АД
Скопје, како заложен доверител и Друштвото за трговија и услуги СЕНСОР ДОО Скопје, со седиште на
бул. „Јане Сандански“ број 78/1-5, кат мезанин, зграда
1 во Скопје, Аеродром, како заложен должник, заради
обезбедување на побарување на заложниот доверител
по основ на Договор бр. РМ2021/521 за одобрување на
рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно право на недвижен имот во износ од 250.000,00 евра
(двесте и педесет илјади евра), со камати и споредни
побарувања, засновано е заложно право - хипотека од
прв ред врз недвижен имот на заложниот должник, и
тоа: недвижен имот - гаража во КО Кисела Вода 2, бул.
„Ј. Сандански“, на КП број 840 дел 0, зграда 0, со намена Гаража, влез 1, кат ПО, број 51, со површина од 16
метри квадратни видно од Имотен лист број 42783 за
КО Кисела Вода 2; недвижен имот - гаража во КО Карпош, ул. „П. одреди“ број 88, на КП број 1188 дел 1,
зграда 6, со намена гаража, влез 001, кат ПО, број 007,
со површина од 16 метри квадратни видно од Имотен
лист број 43374 за КО Карпош и недвижен имот - деловен простор во КО Кисела Вода 2, бул. „Ј. Сандански“
број 78, на КП број 837 дел 1, зграда 1, со намена Б4,
влез 001, кат МЕ, број 005, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 148 метри квадратни, видно од Имотен лист број 51088 за КО Кисела
Вода 2, издадени од Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности - Скопје.
(55283)
__________
Врз основа на Нотарски акт - Договор за регистриран залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа ОДУ бр. 830/21 од 25.11.2021 година од
нотарот Драган Иванов од Скопје засновано е заложно
право над следните подвижни предмети сопственост на
должникот-заложен должник Друштво за транспорт
шпедиција и услуги ЈФЈ ДООЕЛ увоз-извоз Огњанци,
Петровец, со ЕМБС 7328192 и седиште на ул. „1“ бр. 4,
Огњанци, Петровец: Товарно моторно возило со регистарска ознака SK 5879 BA; Категорија и вид на возило:
N3-товарно; Марка: MERCEDES-BENZ; Идентификациски број на возило: WDB96340310018093; Година на
производство: 2015, со право на сопственост според
Сообраќајна дозвола МК 3315980 издадена од МВР
Скопје на ден 13.7.2021 година и приколка со регистарска ознака SK 8286 BB; Категорија и вид на возило:
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O4-приколка; Марка: SCHMITZ; Идентификациски
број на возило: WSM00000003153600; Година на производство: 2012, со право на сопственост според Сообраќајна дозвола МК 3315982 издадена од МВР Скопје
на ден 13.7.2021 година. Залогот се заснова во корист
на НЛБ банка АД Скопје, со ЕМБС 4664531, како обезбедување на парично побарување во износ од 53.000,00
евра по основ на Договор за долгорочен денарски кредит со девизна клаузула бр. 00-410-0312264.4 склучен
на ден 11.5.2021 година и Анекс бр. 1 кон Договорот за
долгорочен денарски кредит со девизна клаузула бр.
00-410-0312264.4 од 11.5.2021 година, склучен на ден
18.11.2021 година.
(55286)
__________
Врз основа на Нотарски акт - Договор за хипотека,
со својство на извршна исправа, составен во форма на
Нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Скопје, под
ОДУ број 686/21 од 24 ноември 2021 година, склучен
меѓу НЛБ банка АД Скопје, како заложен доверител, и
Друштвото за меѓународен транспорт и шпедиција ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје, со
седиште на ул. „34“ број 22, Илинден, Илинден во
Скопје, со матичен број ЕМБС 4408802, како заложен
должник, заради обезбедување на побарување на заложниот доверител во износ до 44.000,00 евра (четириесет и четири илјади евра), со трошоци и споредни побарувања засновано е заложно право-хипотека од прв
ред врз недвижен сопственост на заложниот должник и
тоа - стан во објект во градба во Скопје, на адреса „Б.
Стефковски“, на КП број 1883 дел 3 во КО Маџари,
зграда 2, влез 1, кат К3, број 29, со намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект стан, со површина од 54 метри квадратни, зграда 2, влез 1, кат К3,
број 29 со намена на посебен/заеднички дел од зграда и
друг објект помошни простории (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 8 метри квадратни, видно од
Лист за предбележување на градба број 70363 за КО
Маџари издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија.
(55288)
__________
Се продава следниот недвижен имот: КП бр. 4173,
м. в. „Подиње“, катастарска култура 11000 - нива, класа 6, со вкупна површина од 3.106 м2 и КП бр. 4209,
м.в. „Подиње“, катастарска култура 15000 - ливада,
класа 5, со вкупна површина од 1.223 м2 сите во КО
Владимирово, во сопственост на 1/2 идеален дел на Зоран Младеновски со живеалиште во Владимирово, Берово, според Имотен лист бр. 2113 за КО Владимирово
и КП бр. 4167, м. в. „Подиње“, катастарска култура
15000- ливада, класа 5, со вкупна површина од 2.550
м2 и КП бр. 4172, м. в. „Подиње“, катастарска култура
11000- нива, класа 6, со вкупна површина од 2.890 м2
сите во КО Владимирово, во сопственост на по 1/2 идеален дел на Зоран Младеновски со живеалиште во Владимирово, Берово и Живко Младеновски со живеалиште во Владимирово, Берово, според Имотен лист бр.
3514 за КО Владимирово, за вкупна купопродажна цена од 120.000 денари.
Се повикуваат лицата коишто имаат право на
првенствено купување, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во
спротивно, го губат правото на првенствено купување.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Татјана Миовска, нотарот за подрачјето
на Основен суд во Берово ул. „Задарска“ бр. 15.
(55290)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште
по Имотен лист 148306 за КО Охрид 4 и тоа: КП бр.
1245, дел 2, на место викано „Трново“ , катастарска
култура зз/н, класа 3, со површина од 526 м2, сопственост на Валентин Бурназов од Охрид за вкупна купопродажна цена од 10.000 евра (десет илјади евра) во денарска противвредност по средниот курс на еврото
според НБРСМ.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Никола Кузманоски ул. „7 Ноември“
број 28/5, Охрид.
(55291)
__________
Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна исправа заведен под ОДУ бр. 778/21 од 24.11.2021 година, составен од нотарот Александра Петровска-Ангеловска од Битола склучен помеѓу Стопанска банка АД
Битола со седиште во Битола ул. „Добривоје Радосављевиќ“ бр. 21, со ЕМБС 5026377 како доверител-заложен доверител и Друштво за производство, трговија и
услуги ШЕИК Б-Л увоз-извоз ДОО Битола со седиште
во Битола, ул. „Воден “ бр. 18, со ЕМБС 7204388, како
заложен должник, засновано е заложно право - хипотека од прв ред врз недвижен имот сопственост на заложниот должник и тоа: објект во градба и градба заведен
во Лист за предбележување број 95724 за КО Битола
1/2 и тоа: КП бр. 16050, реден број 11, број на зграда/
друг објект 0, влез 1, кат МА, број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни
простории(тераса, лоѓија, балкон) со внатрешна површина од 7 м2 и КП бр. 16050, реден број 12, број на
зграда /друг објект 0, влез 1, кат МА, број 4, намена на
посебен /заеднички дел од зграда и друг објект - стан,
со внатрешна површина 73 м2, со дел на недвижност
на име на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги ШЕИК Б-Л увоз-извоз ДОО Битола со дел на посед 1/2, заведени во Лист за предбележување број 95724 за КО Битола 1/2, заради обезбедување на
Договор за одобрување на наменски станбен кредит
бр. 09-90108 од 18.11.2021 година, партија број 04-4000301911.0 за износ од 46.450,00 евра.
(55292)
__________
Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог - хипотека врз недвижен имот со својство на извршна исправа заведен под ОДУ бр. 783/21 од 26.11.2021 година, составен од нотарот Александра Петровска-Ангеловска од Битола, склучен помеѓу Шпаркасе банка АД
Скопје со седиште во Скопје ул. „Орце Николов“ бр.
54, со ЕМБС 4558669, како доверител-заложен доверител и Друштво за инженеринг, проектирање, градежништво и трговија ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ Златко ДООЕЛ Битола, со седиште во Битола, ул. „Рудо“ бр. 2, со
ЕМБС 4593677, како заложен должник, засновано е заложно право - хипотека од прв ред врз недвижен имот
сопственост на заложниот должник и тоа објект во
градба и градба заведен во Лист за предбележување
број 95598 за КО Битола 1/2: КП бр. 17595, дел 508, реден бр. 27 влез 1, кат K2, број 16, намена на посебен
/заеднички дел од зграда и друг објект стан, внатрешна
површина 82 м2, на име на заложниот должник Друштво за инженеринг, проектирање, градежништво и тр-
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говија ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ Златко ДООЕЛ Битола, со
седиште во Битола со дел на посед 1/1, заведени во
Лист за предбележување број 95598 за КО Битола 1/2,
заради обезбедување на Договор за станбен кредит бр.
0907-63956/3 од 26.11.2021 година, за износ од
37.500,00 евра.
(55293)
__________
Се продава земјоделско земјиште нива, КП бр.
1151, м. в. „Келевки“, класа 2, со површина од 1.656 м2
во КО Босилово вон град, заведено во Имотен лист бр.
10599 за КО Босилово вон град, во сопственост на Пандев Васил од Босилово бр.245 за купопродажна цена од
30.000 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите на земјиштето, како и граничарите на земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум)
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен
весник на РСМ“ доколку се заинтересирани да ја купат
горенаведената недвижност, писмено да се изјаснат за
прифаќањето на понудата. Во спротивно, ќе го изгубат
правото на првенствено купување.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Верица Стевкова од Струмица, ул. „Ленинова“ б. б.
(55310)
__________
Се продава земјоделско земјиште нива, КП бр.
1019, м. в. „Н. Дол“, класа 2, со површина од 1.068 м2
во КО Доброшинци вон град, заведено во Имотен лист
бр. 151 за КО Доброшинци вон град, во сопственост на
Иванова Снежана од Нова Маала бр. 134 за купопродажна цена од 20.000 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите на земјиштето, како и граничарите на земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум)
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен
весник на РСМ“ доколку се заинтересирани да ја купат
горенаведената недвижност, писмено да се изјаснат за
прифаќањето на понудата. Во спротивно, ќе го изгубат
правото на првенствено купување.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Верица Стевкова од Струмица, ул. „Ленинова“ б. б.
(55311)
__________
Се продава недвижен имот–земјоделско земјиште:
КП бр. 9216, м. в. „Град“, катастарска култура зз н,
класа 3, со површина 894 м2, КО Богданци, запишан во
Имотен лист бр. 100166 за КО Богданци, сопственост
на Мара Прочкова од с. Ѓавато, Богданци, за најниска
продажна цена од 2.900,00 (две илјади и деветстотини)
евра во денарска противвредност според средниот курс
на Народна банка на Република Северна Македонија на
денот на плаќање. Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава согласно член 15 од
Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“
бр. 135 од 8.11.2007 година) во рок од 8 (осум) дена од
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник
на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Соња Стојчева, ул. „Димитар Влахов“
бр. 3, Гевгелија.
(55319)
__________
Се продава една половина 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште на: КП бр. 1287, м. в. „Имање“, катастарска култура зз-н, класа 3, со површина од 2.142 м2, запишано во ИЛ бр. 426 за КО Мрзенци за продажна цена од
150.000 денари, сосопственост на лицето Цветанка Илиева со адреса на ул. „Јане Сандански“ бр. 6, Гевгелија.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето
што се продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото
на првенство. Изјавите за прифаќањето на понудата и
депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да се достават до нотарот Антонио Јанчев од Гевгелија ул. „Борис Карпузов“ бр. 4, Гевгелија.
(55323)
__________
Се заснова заложно право – хипотека во полза на
заложниот доверител Прокредит банка АД Скопје врз
хипотека од прв ред врз недвижен имот во градба врз
основа на Одобрение за градба издадено од Општина
Битола под бр. 30-154/2020 на ден 28.9.2020 година,
правосилно од ден 20.10.2020 година, сопственост на
заложниот должник Друштво за инженеринг, проектирање, градежништво и трговија ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ
Златко ДООЕЛ Битола со седиште на ул. „Рудо“ бр. 2,
Битола, со ЕМБС 4593677, запишан во Лист за предбележување на градба број 95598 за Катастарска Општина Битола 1/2 на број на катастарска парцела основен
17595, дел 508 како реден број 38, влез 1, кат К3, број
23, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг
објект стан, внатрешна површина 82 м2. Договор за залог врз недвижен имот - хипотека ОДУ реден број
265/21 од ден 26.11.2021 година на нотарот Елеонора
Папазова од Битола.
(55423)
__________
Врз основа на Потврдување - Солемнизација на
приватна исправа - Договор за залог на недвижен имот
со својство на извршна исправа, сочинет од нотарот
Никола Спасовски од Скопје, под ОДУ број 354/21 од
26.11.2021 година, склучен помеѓу Комерцијална банка
АД Скопје со седиште на ул. „Орце Николов“ број 3,
Скопје, Центар, како заложен доверител, Бобан Ќировски со живеалиште во Јегуновце, Тетово на ул. „101“ б.
б., Вратница, како должник и Друштво за производство, трговија и услуги АМБИЕНТ експорт-импорт
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Железничка“ бр. 81/12, Скопје, Центар, како заложен должник засновано
е заложно право врз недвижност – хипотека од прв ред,
врз следниот имот со сите идни припадоци и прирастоци: недвижност - стан во градба која се гради на КП
9249/2 за КО Ѓорче Петров 6-Ѓорче Петров запишано
како: КП 9249 дел 2, број на зграда 1, влез 1, кат К 3,
број 19, намена на посебен/заеднички дел од зграда и
друг објект - стан, со површина од 49 м2 и КП 9249 дел
2, број на зграда 1, влез 1, кат К 3, број 19, намена на
посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со површина
од 4 м2, евидентирани во Лист за предбележување на
градба број 97866 за КО Ѓорче Петров 6 - Ѓорче Петров, и неопределен дел од заедничката сопственост на
ходници, скали, лифт и други помошни простории на
КП 9249 дел 2 за КО Ѓорче Петров 6 - Ѓорче Петров во
влез 1 во обем кој им припаѓа на заложениот стан и ПП
број 19, на кат К 3, евидентирани во Лист за предбележување на градба број 97868 за КО Ѓорче Петров 6 Ѓорче Петров, сопственост на Друштво за производство, трговија и услуги АМБИЕНТ експорт-импорт
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Железничка“ бр. 81/12, Скопје, Центар, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на
парично побарување во износ од 2.213.000 денари.
(55453)
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Се продава недвижен имот кој се наоѓа на КП бр.
10050, место викано/улица „Селски пат“, катастарска
култура лз, класа 1, со површина од 3.417 м2, сопственост за купопродажна цена со износ од 79.000 евра,
според Имотен лист 3366 за КО Кавадарци сопственост
на Марија Илова-Милкова со живеалиште на ул. „Горски Венец“ бр. 6, Кавадарци.
Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите) чие земјиште - недвижен имот граничи со земјиштето што се продава, на горенаведениот
недвижен имот, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото
на првенствено купување.
Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави
до нотарот Пане Нацев со седиште на ул. „Илинденска“ бр. 34, Кавадарци.
(55454)
__________
Се продава земјоделско земјиште - нива во место
викано „Ливади“, класа 2, право на недвижност на КП
бр. 1902/1, со површина од 470 м2, сопственост на Мијалов Славче од Раклиш, запишан во Имотен лист број
759 за КО Раклиш вон град за цена од 10.000 денари.
Се повикуваат лицата кои согласно со чл. 15, став 1
од Законот за земјоделскo земјиште („Службен весник
на РМ“ бр. 135/2007) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се
продава) на посочениот недвижен имот, во рок од 8
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот,
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во
спротивно, го губат правото на првенство на купување.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.
(55455)
__________
Се отуѓува – продава земјоделско земјиште сопственост на Снежана Јовановска со живеалиште во Тетово ул. „Андреа Ристовски бр. 16, заведено во Имотен
лист број 100470 за КО Теарце, и тоа КП 704 дел 3 место викано „С. Теарце“, катастарска култура зз ов, класа
2, со површина од 697 м2 за вкупна купопродажна цена
од 800.800 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“,
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во
спротивно, го губат правото на првенството.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Благоја Тоска“ 214/1, Тетово.
(55475)
__________
Се отуѓува – продава земјоделско земјиште сопственост на Мумин Сулејмани со живеалиште во Мала
Речица ул. „170“ бр. 74, дел од 2314/19884 заведено во
Имотен лист број 337 за КО Голема Речица-вонгард, и
тоа КП 981 место викано „Кестен“, катастарска култура 17000, класа 5, со површина од 20.034 м2 за вкупна
купопродажна цена од 123.000 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“,
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во
спротивно, го губат правото на првенството.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Благоја Тоска“ 214/1, Тетово.
(55476)
__________
Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште
во сопственост на Димитар Киров и тоа КО Корешница, КП бр. 151 и 1/2 идеален дел од КП бр. 154, м. в.
„Шумјаци“, култура - нива со вкупна површина од
6.066 м2 за вкупна купопродажна цена од 598.108 денари, заведен во Имотен лист бр. 388 и Имотен лист
бр. 392 за КО Корешница, издаден од АКН Одделение
за катастар на недвижности - Неготино.
Се повикуваат лицата со право на првенство на купување, заедничките сопственици, сосопствениците и
соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“,
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.
Во спротивно, го губат правото на првенство на купување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се
достават до сопственикот Димитар Киров од Корешница, Демир Капија и до нотарот Ванчо Тренев од Неготино ул. „Маршал Тито“ бр. 148.
(55477)
__________
Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште
во сопственост на Петар Ристов и тоа КО Корешница,
КП бр. 152, КП бр. 153, КП бр. 155, КП бр. 156 и КП
бр.158, м. в. „Шумјаци и Шаторија“, култура - нива со
вкупна површина од 14.211 м2 за вкупна купопродажна цена од 1.401.205 денари, заведен во Имотен лист
бр. 159 и Имотен лист бр. 118 за КО Корешница, издаден од АКН Одделение за катастар на недвижности Неготино.
Се повикуваат лицата со право на првенство на купување, заедничките сопственици, сосопствениците и
соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“,
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.
Во спротивно, го губат правото на првенство на купување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се
достават до сопственикот Петар Ристов од Демир Капија, ул. „Партизанска“ бр. 42 и до нотарот Ванчо Тренев од Неготино ул. „Маршал Тито“ бр. 148.
(55478)
__________
Се отуѓува – продава земјоделско земјиште сопственост на Мамут Јусуфи со живеалиште во Мала Речица ул. „101“ б. б., дел од 1/2 заведено во Имотен лист
број 2762 за КО Мала Речица, и тоа КП 2916 дел 1 место викано „Правица“, катастарска култура н, класа 2,
со површина од 2.682 м2 за вкупна купопродажна цена
од 153.750 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“,
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во
спротивно, го губат правото на првенството.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Благоја Тоска“ 214/1, Тетово.
(55479)
__________
Се продава недвижен имот–земјоделско земјиште:
КП бр. 835, м. в. „Чаирот“, катастарска култура зз н,
класа 3, со површина 1.021 м2, КО Давидово запишан
во Имотен лист бр.267 за КО Давидово, сопственост на
Маја Нунов од Валандово, за најниска продажна цена
од 70.000 денари.
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Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, согласно со член 15 од Законот за
земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135 од
8.11.2007 година) во рок од 8 (осум) дена од денот на
објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“,
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во
спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за
прифаќањето на понудата да се достават до нотарот
Соња Стојчева, ул. „Димитар Влахов“ бр. 3, Гевгелија.
(55480)
__________
Врз основа на Нотарски акт – Договор за регистриран залог врз парични побарувања, ОДУ бр. 974/21 од
26.11.2021 год., подготвен од нотарот Елена Пенџерковски, склучен меѓу Стопанска банка АД Битола со
седиште во Битола, на ул. „Добривое Радосављевиќ“
бр. 21, Битола, како заложен доверител и Друштво за
угостителство, трговија и услуги ВИМЕТО ГРУП ДООЕЛ Скопје, со седиште на „Дебарца“ бр. 2, Скопје,
Центар, како заложен должник, засновано е заложно
право – регистриран залог врз подвижни предмети со
својство на извршна исправа регистриран во Централниот регистар на РСМ на 29.11.2021 година под идентификациски број 10120210004550 во полза на Стопанска банка АД Битола за обезбедување на побарување
по основ на Договор за користење на краткорочен денарски кредит со ануитетска отплата (партија бр. 04420-0601755.2) заведен кај Стопанска банка АД Битола
под Дел. бр. 08-17940/2 од 18.11.2021 година на износ
од 3.000.000 денари.
(55481)
__________
Врз основа на Нотарски акт – Договор за регистриран залог врз парични побарувања, ОДУ бр.972/21 од
26.11.2021 година, подготвен од нотарот Елена Пенџерковски, склучен меѓу Стопанска банка АД Битола
со седиште во Битола, на ул. „Добривое Радосављевиќ“
бр. 21, Битола, како заложен доверител и Друштво за
транспорт и услуги ТРАНС ЛОГИСТИК ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на Козле бр. 155,
Скопје, Карпош како должник-заложен должник засновано е заложно право – регистриран залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа регистриран во Централниот регистар на РСМ на 26.11.2021 година под идентификационен број 10120210004549 во
полза на Стопанска банка АД Битола за обезбедување
на побарување по основ на Договор за користење на
долгорочен денарски кредит со ануитетска отплата
(партија бр. 04-420-0601758.7) заведен кај Стопанска
банка АД Битола под Дел. бр. 08-18483/2 од 24.11.2021
година на износ од 1.500.000 денари.
(55482)
__________
Сопственикот Разија Рамадановска го продава недвижниот имот кој што се наоѓа во Скопје, КП бр. 779
дел 1, место викано/улица Арабдере, култура Н-нива,
класа 6, со површина од 1.435 м2, заведена во Имотен
лист број 67 КO Средно Коњари издаден од Агенција
за катастар на недвижности – Скопје, за вкупна купопродажна цена од 60.000 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 8 (осум) дена од денот
на објавувањето на огласот во „Службен весник на
РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено
купување.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Катерина Митревска на бул. „Кузман Ј.
Питу“ бр. 26/1, мезанин лок. 11, Општина Аеродром,
Скопје.
(55483)

Сосопственикот Бранислав Бубало продава 3/4 идеални делови од недвижен имот којшто се наоѓа во
Скопје, КП бр. 580 дел 1, место викано/улица „Прва
класа“, култура ЗЗ-плодни земјишта, Н-нива, класа 3,
со површина од 9.991 м2, заведена во Имотен лист број
337 КO Огњанци издаден од Агенција за катастар на
недвижности – Скопје, за вкупна купопродажна цена
од 2.800,00 евра (две илјади и осумстотини евра) во денарска противвредност сметано по средниот курс на
НБ на РСМ на денот на исплатата.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на
РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено
купување.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Катерина Митревска на бул. „Кузман Ј.
Питу“ бр. 26/1, мезанин, лок. 11, Општина Аеродром,
Скопје.
(55484)
__________
Заради обезбедување на побарување со износ од
36.600 евра по основ на Договор бр. KR2021/107034 за
одобрување на станбен кредит од 24.11.2021 година,
склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје, со седиште на
ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, Скопје, како заложен доверител со должникот - корисник на кредит Тодорка Окова,
ул. „Изворски“ бр. 50, Богданци, а врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) ОДУ број
693/2021 од 26.11.2021 година од нотарот Ѓорѓи Николов од Гевгелија, засновано е заложно право - хипотека
од прв ред врз идна недвижност - објект во градба
(стан со подрум број 32 од влез 1, на кат 3, со вкупна
површина од 66 м2) на КП 5960, дел 2, внесен во Лист
за предбележување на градба број 103698 за КО Гевгелија, со право на градење врз основа на одобрение за
градење на име на заложниот должник Друштво за градежништво, проектирање и трговија ЕУРОИНГ ДОО
Гевгелија, со седиште на ул. „Нова локација Блокотехна“ бр. 16, Гевгелија.
(55485)
__________
Врз основа на Нотарски акт - Анекс бр. 2 сочинет
под ОДУ бр. 248/21 од 26.11.2021 година, пред нотарот
Сашо Василевски од Скопје, кон Нотарски акт - Договор за залог врз недвижен имот - хипотека од прв ред
со својство на извршна исправа ОДУ бр. 860/16 од
16.6.2016 година од нотар Џеват Бучи од Скопје, склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје со ЕМБС 4664531,
седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1 во Скопје, како заложен доверител и Друштво за градежништво трговија
угостителство хотелиерство С. Ц. Т. ДОО Скопје, со
ЕМБС 7155832, седиште на ул. „Благојa Дојан“ бр. 29
А во Скопје, Кисела Вода, како заложен должник, востановено е заложно право врз недвижен имот во Скопје
и тоа: станбен простор на ул. „Б. Гојан“ бр. 29, КП
2247, дел 0, зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат
К 1, број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда
СТ, со површина од 138 м2, запишано во Имотен лист
број 58808 за КО Кисела Вода 1, сопственост на Друштво за градежништво, трговија, угостителство, хотелиерство С. Ц. Т. ДОО Скопје, и заеднички делови од
зграда на ул. „Б. Гојан“ бр. 29, КП 2247, дел 0, зграда 1,
намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО, број 1, намена
на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, во површина
од 31 м2, КП 2247, дел 0, зграда 1, намена на зграда
А1-1, влез 1, број -, намена на посебен/заеднички дел
од зграда ХС, во површина од 69 м2, КП 2247, дел 0,
зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, број -, намена
на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, во површина
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од 2 м2, заедничка сопственост на Друштво за градежништво, трговија, угостителство, хотелиерство С. Ц. Т.
ДОО Скопје, запишано во Имотен лист број 58810 за
КО Кисела Вода 1, кој имот заложниот должник го заложува како обезбедување на паричното побарување
на заложниот доверител НЛБ банка АД Скопје на износ од 150.000,00 евра, кое побарување произлегува од
Договор бр. KR2016/74952 за одобрување на Златен
станбен кредит од 7.6.2016 година.
(55486)
__________

од 81м2; КП 833, дел 1, влез 1, кат ПР, деловен простор
број 1 од 1.225 м2, запишани во Имотен лист број 6064
за КО Злокуќани, во корист на заложниот доверител
Комерцијална банка АД Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр. 3 со ЕМБС 4065573, што произлегува
од Договор за залог на недвижен имот од 26.11.2021
год. и Договор за одобрување на краткорочен кредит
бр. 02-100-3958/2/19.11.2021 од 19.11.2021 година.
(55505)
__________

Се продава недвижен имот што се наоѓа на КП 956,
м. в. „Под црква“, евидентиран како нива 5-та класа
класа, со површина од 3.889 м2, според Имотен лист
бр. 9 за КО Горно Соње, сопственост на Ангелко Трајковски од Скопје, ул. „Саса“ бр. 32, за купопродажна
цена од 3,00 евра за 1 м2, во денарска противредност
сметано по средниот курс на НБРСМ.
Се повикуваат сопствениците на соседните парцели, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето
на огласот, доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Доколку не се јават во наведениот рок, го губат правото на превенствено купување
на предметната недвижност.
Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават во нотарска канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје на ул. „Народен фронт“ бр. 19, кат 1,
лок. 21 (ТЦ Беверли Хилс).
(55487)
___________

Се огласува купопродажба на земјоделско земјиште, кое се наоѓа на Имотен лист број 5196 за KO
Инџиково, со дел на недвижност 3079/6658 од недвижен имот построен на КП 519, м. в. „Герен“, култура зз
н, класа 2, површина 6.659 м2, право сосопственост, на
име на Ерхан Фетах и Менсур Фетах, за вкупна купопродажна цена од 1.500,00 евра во денарска противвредност.
Се повикуваат соседите, граничарите и сосопствениците чие земјиште граничи со земјиште што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето
на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно,
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Ирфан Тахири од Скопје, бул. „Крсте
Мисирков“ бр. 10 А, Скопје.
(55506)
__________

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште
евидентиран на КП бр.446, м. в. „Село“, катастарска
култура-зз-н, класа 4, со површина од 243 м2, запишано на Имотен лист бр. 435 за КО Дабниште, сопственост на Јагодинка Стојанова од с. Дабниште, Кавадарци за купопродажна цена од 60.000 денари.
Се повикуваат сите соседи, кои имаат право на
првенствено купување и чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат
правото на првенствено купување. Изјавите писмено да
се достават до нотарот Љубинка Јаковлева, ул. „Миле
Вчков“ бр. 1, Кавадарци.
(55504)
__________

Се продавa нива на КП 548 и КП 549 во место викано „Висој“, класа 3, за КП 548 со вкупна површина од
476 м2 и за КП 549 вкупна површина од 798 м2, во сопственост на Шипинкоски Тодор од с. Бела Црква, сето
тоа запишано во Имотен лист бр. 475 за КО Бела Црква
за вкупна купопродажна цена од 100.000 денари.
Се повикуваат евентуалните заеднички сопственици, сопствениците, како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум)
дена од објавувањето на оваа понуда во „Сл. весник на
РСМ“ да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во
спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за
прифаќањето на понудите да ги доставуваат до нотарот
Елизабета Стојаноска бул. „Гоце Делчев“ бр. 8-Г, Прилеп.
(55507)
__________

Врз основа на Договор за залог со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Весна Паунова од
Скопје, заведен под ОДУ број 682/21 на ден 26.11.2021
година, заложниот должник Друштво за проектирање и
градежништво ИМПЕКСЕЛ 2 ДООЕЛ увоз-извоз с.
Дебреше, Гостивар, со седиште во Дебреше, Гостивар,
со ЕМБС 4922077, има засновано залог (хипотека) врз
недвижен имот кој претставува: КП 177, дел 1, влез 2,
кат ПР, деловен простор број 2, со површина од 107
м2, запишан во Имотен лист број 53531 за КО Кисела
Вода1; на недвижен имот КП 117, дел 1, влез 2, кат МЗ,
деловен простор број 1, со површина од 562 м2; КП
117, дел 1, влез 2, кат МЗ помошна просторија број 1,
со површина од 35 м2; 117, дел 1, влез 2, кат ПР, помошна просториј број 1 во површина од 52 м2 запишани во Имотен лист број 707 за КО Кисела Вода 1; на
неопределен дел од заедничка сопственост на земјиште
КП 117 дел 1, запишано ви Имотен лист број 54310 за
КО Кисела Вода 1 и на ходници, скали во влез 2, запишани во Имотен лист број 53776 за КО Кисела Вода 1
и на недвижен имот кој преставува КП 833, дел 1, влез
1, кат ПР, деловен простор број 1 од 83м2 м2; КП 833,
дел 1, влез 1, кат ПР, деловен простор број 1 од 62 м2;
КП 833, дел 1, влез 1, кат ГЛ, деловен простор број 1

Се огласува купопродажба на земјоделско земјиште, кое се наоѓа на Имотен лист број 13 за KO БРЊАРЦИ со дел на недвижност 1/1 (едно цело) од недвижен имот построен на: КП 867, м. в. „Дрма“, кат.
култура н. класа 5, површина 5.200 м2, со право на сопственост на Иљчо Димовски за вкупна купопродажна
цена од 150.000 денари.
Се повикуваат соседите, граничарите и сосопствениците чие земјиште граничи со земјиште што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето
на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно,
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Ирфан Тахири од Скопје, бул. „Крсте
Мисирков“ бр. 10 А, Скопје.
(55508)
__________
Врз основа Договор за залог - хипотека врз недвижен имот ОДУ 1007/21 од 26.11.2021 г., склучен кај нотарот Елизабета Стојаноска од Прилеп со извршна клаузула заради обезбедување на паричното побарување
на заложниот доверител према должникот, кое произлегува од Договорот за станбен кредит број 60829/3
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склучен на 24.11.2021 година, со којшто заложниот доверител Шпаркасе банка АД Скопје му одобрува на
кредитокорисникот Ненад Грујевски од Прилеп станбен кредит со обезбедување за купување на стан/куќа
во износ од 28.297,00 евра во денарска противвредност
се заснова заложно право хипотека од нареден ред врз
недвижен имот сопственост на заложниот должник
КАРПА ДООЕЛ Прилеп, кој се наоѓа во Прилеп и тоа
стан на КП 19189/13, реден број 52, влез 1, кат К5, бр.
23 стан, со внатрешна површина од 51 м2, сето запишано во Лист за предбележување на градба бр.61731 КО
Прилеп. Соодветен дел од земјиштето под и околу
зграда на КП бр. 19189/13 што во обем и функција служи на редовна употреба на предметниот стан бр. 23,
влез 1, кат К5, бр. 23 стан, со внатрешна површина од
51 м2, сопственост на ДГТУ КАРПА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, сето со вкупна проценета вредност на недвижниот имот изнесува 38.250,00 евра.
(55509)
__________
Се продава недвижниот имот со следниве катастарски индикации, Лист Б: КП 2270, место викано „Средно поле“, катастарска култура 11000,5 класа, со површина од 1.466 м2, право на 831, опишано по Имотен
лист број 1347 на Ко Стенче, во сопственост на продавачот Јосиф Гроздановски, за вкупна купопродажна цена од 184.800 денари.
Согласно со член 15, став 1 и 4 од Законот за земјоделско земјиште, се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување, на посочениот недвижен
имот сите заеднички сопственици, сосопственици и соседи кои се граничат со недвижниот имот, во рок од 8
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот,
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во
спротивно, го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул.
„Илинденска“ бр. 69, лок. 1 и 2, Тетово.
(55523)
__________
Се продава недвижниот имот со следниве катастарски индикации, Лист Б: КП 1657, место викано „Село“,
катастарска култура 11000,7 класа, со површина од
1.376 м2, право на сопственост, опишано по Имотен
лист број 403 на Ко Урвич, во сопственост на продавачот Сејфидин Мисими, за вкупна купопродажна цена
од 126.000 денари.
Согласно со член 15, став 1 и 4 од Законот за земјоделско земјиште се повикуваат лицата кои имаат право
на првенствено купување, на посочениот недвижен
имот сите заеднички сопственици, сосопствениците и
соседите кои се граничат со недвижниот имот, во рок
од 8 (осум) дена од денот на објавување на огласот,
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во
спротивно, го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул.
„Илинденска“ бр. 69 лок. 1 и 2 Тетово.
(55524)
__________
Се продава земјоделско земјиште на КП бр.1417,
м.в. „Дабот“, катастарска култура н, класа 2, со површина од 1.892 м2, запишана во Имотен лист бр. 376
во Ангелци издаден од АКН на РСМ, Одделение за катастар на недвижности - Струмица, за купопродажна
цена од 123.000,00 сопственост на Зоран Пеев од Струмица.
Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенствено купување: заедничките сопственици, сосопствениците, како и соседите чиешто земјиште се граничи
со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена

од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се
изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото
на првенствено купување.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Стевица Јанева, со седиште на ул. „Ленинова“ бр. 3, зграда 1/1, кат ПР, Струмица.
(55525)
__________
Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1416,
м.в. „Дабот“, катастарска култура зз/н, класа 2, со површина од 810 м2, запишано во Имотен лист бр. 2145 во
Ангелци издаден од АКН на РСМ, Одделение за катастар на недвижности - Струмица, за купопродажна цена
од 215.250,00 сопственост на Ристо Горгиев од Ангелци.
Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенствено купување: заедничките сопственици, сосопствениците, како и соседите чиешто земјиште се граничи
со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена
од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се
изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото
на првенствено купување.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Стевица Јанева, со седиште на ул. „Ленинова“ бр. 3, зграда 1/1, кат ПР, Струмица.
(55526)
__________
Се продава земјоделско земјиште на КП бр.2380,
м.в. „Барова колиба“, катастарска култура зз/н, класа 4,
со површина од 2.494 м2 и КП бр. 2406, м. в. „Терево“,
катастарска култура зз/н, класа 4, со површина од 1.914
м2 запишано во Имотен лист бр. 10970 во КО Вељуса
вон град, издаден од АКН на РСМ, Одделение за катастар на недвижности - Струмица, КП бр. 2402, м. в. „Барова колиба“ катастарска култура зз/н, класа 4, со површина од 934 м2, запишана во Имотен лист бр. 126 во
КО Вељуса вон град, издаден од АКН на РСМ, Одделение за катастар на недвижности - Струмица, за купопродажна цена од 120.000,00 сопственост на Митко
Грмбозов од Вељуса.
Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенствено купување: заедничките сопственици, сосопствениците, како и соседите чиешто земјиште се граничи
со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена
од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се
изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото
на првенствено купување.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Стевица Јанева, со седиште на ул. „Ленинова“ бр. 3, зграда 1/1, кат ПР, Струмица.
(55566)
__________
Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива
на КП бр. 2978 м. в. „Гладно поле“ класа 5, со вкупна
површина од 1.052 м2, заведена во Имотен лист бр. 122
за КО Присад, во сосопственост од 1/9 идеален дел на
Весна Неделковска од Скопје ул. „Јуриј Гагарин“ бр.
31-А, во сосопственост од 1/6 идеален дел на Горан
Шемковски од Скопје ул. „Финска“ бр. 192 Б, во сосопственост од 1/9 идеален дел на Елена Неделковска
Мицковска од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр.
36/4/23, во сосопственост од 1/6 идеален дел на Луиза
Саракинова од Скопје ул. „Никола Тримпаре“ бр. 8 Б,
во сосопственост од 1/9 на Најдо Неделковски од
Скопје ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 31-А, во сосопственост
од 1/6 идеален дел на Светлана Костова од Скопје ул.
„Преспанска“ бр. 17, во сосопственост од 1/6 идеален
дел на Сузана Иванова од Скопје бул. „АВНОЈ“ бр.
16/3/12 за продажна сума од 1,5 евро во денарска противвредност по средниот курс на еврото од НБ на РСМ
на денот на исплатата за 1 м2.
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведените парцели, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“,
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во
спротивно, го губат правото на првенствено купување.
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Татјана Адамоска-Конеска од Прилеп,
бул. „Гоце Делчев“ бр. 49/9.
(55567)

НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ
Лична карта
Лична карта бр. A2699595 на име Пеце Трајковски,
Битола.
(55342)
Лична карта бр. A2477142 на име Марија Илиевска,
Битола.
(55343)
Лична карта бр. G1077259 на име Хамди Мехмеди,
Скопје.
(55344)
Лична карта бр. A1594041 на име Анета Цветковска,
Скопје.
(55345)
Лична карта бр. A2556453 на име Мартица Василевска,
Скопје.
(55346)
Лична карта бр. M0197452 на име Мирослава Митрова,
Скопје.
(55347)
Лична карта бр. A2488234 на име Марија Андоновска,
Скопје.
(55348)
Лична карта бр. A1567459 на име Владимир Марковиќ,
Скопје.
(55349)
Лична карта бр. A1801216 на име Александра Аговска,
Скопје.
(55350)
Лична карта бр. A2172291 на име Снежана Зафировска,
Скопје.
(55351)
Лична карта бр. A1882901 на име Ненад Стефаноски,
Скопје.
(55352)
Лична карта бр. A2249777 на име Даниел
Стаменковски, Делчево.
(55353)
Лична карта бр. A1970490 на име Денис Петковски,
Куманово.
(55356)
Лична карта бр. A2154276 на име Ана Крстевска,
Охрид.
(55358)
Лична карта бр. A1769659 на име Димче Стојкоски,
Прилеп.
(55359)
Лична карта бр. A2391189 на име Ванчо Трајанов,
Радовиш.
(55362)
Лична карта бр. A1667125 на име Илами Амедов,
Радовиш.
(55363)
Лична карта бр. M0082597 на име Живко Ристов,
Радовиш.
(55364)
Лична карта бр. A2400029 на име Пеце Клокановски,
Ресен.
(55365)
Лична карта бр. A1949067 на име Мартин
Стефановски, Скопје.
(55373)
Лична карта бр. A2595260 на име Нафие Шаипова,
Скопје.
(55374)
Лична карта бр. A2598444 на име Слободан Мојсоски,
Скопје.
(55375)
Лична карта бр. G1254850 на име Фуркан Исенов,
Скопје.
(55376)
Лична карта бр.A2203679 на име Мервет Бислимовски,
Скопје.
(55377)
Лична карта бр. G1279527 на име Метин Хунељи,
Скопје.
(55378)
Лична карта бр. G1470618 на име Лулјета РамаданиШабани, Скопје.
(55379)
Лична карта бр. A2180074 на име Антонела Петровска,
Скопје.
(55380)

Лична карта бр. A2671405 на име Силвана Николиќ,
Скопје.
(55381)
Лична карта бр. A1966771 на име Биљана Арсенијевиќ,
Скопје.
(55382)
Лична карта бр. A2549835 на име Мифтар Азировиќ,
Скопје.
(55383)
Лична карта бр. A2309798 на име Маја Николиќ
Цветановска, Скопје.
(55384)
Лична карта бр. A2691853 на име Љубица
Гроздановска, Скопје.
(55385)
Лична карта бр. A2682562 на име Зоран Петрушевски,
Скопје.
(55386)
Лична карта бр. G1172799 на име Бардул Максути,
Струга.
(55388)
Лична карта бр. G1303222 на име Абедин Рушити,
Тетово.
(55389)
Лична карта бр. A1806147 на име Зоран Милановски,
Велес.
(55390)
Лична карта бр. A2596066 на име Катерина Донева
Атанасов, Штип.
(55391)
Лична карта бр. A1906241 на име Ивица Митревски,
Битола.
(55527)
Лична карта бр. A1196200 на име Хасибе Шеху,
Скопје.
(55528)
Лична карта бр. A1416032 на име Марика Ристовска,
Скопје.
(55529)
Лична карта бр. A2259313 на име Елена Методијеска,
Скопје.
(55530)
Лична карта бр. A2691704 на име Едмунд Мустафа,
Скопје.
(55531)
Лична карта бр. A1290276 на име Маја МојсоваМијовска, Скопје.
(55532)
Лична карта бр. A1575932 на име Душко Ќоќоровски,
Скопје.
(55533)
Лична карта бр. A1890645 на име Зини Далиповски,
Дебар.
(55535)
Лична карта бр. A2739016 на име Илија Дуртановски,
Кичево.
(55537)
Лична карта бр. G0290090 на име Џемиле Мустафоска,
Кичево.
(55538)
Лична карта бр. G1304973 на име Мергим Ајети,
Куманово.
(55540)
Лична карта бр. A2044551 на име Коста Костовски,
Неготино.
(55543)
Лична карта бр. A2146883 на име Габриела Иванова,
Пробиштип.
(55546)
Лична карта бр. G1410906 на име Реџаиљ
Мустафовски, Скопје.
(55551)
Лична карта бр. G1412946 на име Ајсере Бакиу, Скопје.
(55552)
Лична карта бр. G1049471 на име Сафије Тачи, Скопје.
(55553)
Лична карта бр. A1951718 на име Горица Келебиќ
Цвејин, Скопје.
(55554)
Лична карта бр. A2473051 на име Соња Јакимова,
Свети Николе.
(55555)
Лична карта бр. A2711936 на име Даниела Колева,
Штип.
(55557)
Пасош
Пасош бр. C0272330 на име Борис Иваноски, Прилеп.
(55360)
Пасош бр. K1163101 на име Мухамет Нухији,
Куманово.
(55541)
Пасош бр. K1039829 на име Бејтула Исмани,
Куманово.
(55542)
Пасош бр.K1085188 на име Агим Адили,Тетово.(55556)
Мемориска картичка
Мемориска возачка картичка бр.МК10100004290001
издадена од Министерство за транспорт и врски на име
Ивица Пајковски, Велес.
(55289)
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Свидетелство
Свидетелство за 1 год. издадено од СУГС “Цветан
Димов“,Скопје на име Мухамет Демири,Скопје. (55295)
Свидетелство на име Ајда Нумановиќ, Велес. (55488)
Свидетелство на име Тоне Митев, Македонска
Каменица.
(55492)
Свидетелство на име Берат Шаини, Тетово.
(55493)
Свидетелство издадено од ООУ “Кирил и Методиј“, с.
Ораовица на име Ефтимов Киро, Радовиш.
(55494)
Свидетелство на име Умут Асанов, Струмица. (55500)
Свидетелство за 8 одд. на име Емра Абдулоска, Струга.
(55502)
Свидетелство за 3 год. издадено од ДСУЛУД “Лазар
Личеноски“ на име Соколова Исидора, Скопје. (55510)
Индекс
Индекс бр.25538/21 издаден од УКИМ - Филозофски
факултет, Скопје на име Анѓела Трајковска, Скопје.
(55318)
Индекс на име Тодоровска Радица, Велес.
(55489)
Диплома
Диплома издадена од ГУЦ “Здравко Цветковски“,
Скопје на име Скендер Абази, Скопје.
(55280)
Диплома издадена од СУГС “Лазар Танев“, Скопје на
име Александар Кузмановски, Скопје.
(55282)
Диплома издадена од СУГС “Лазар Танев“, Скопје на
име Христијан Велковски, Скопје.
(55285)
Диплома издадена од СУГС “Цветан Димов“, Скопје
на име Мухамет Демири, Скопје.
(55296)
Диплома издадена од СОУ “Ѓорче Петров“, Прилеп на
име Сарагиноска Вероника, Прилеп.
(55511)
Диплома издадена од СГГУ “Здравко Цветковски“ на
име Јакупи Јасин, Скопје.
(55512)
Легитимација
Специјализантска книшка издадена од УКИМСтоматолошки факултет на име Никола Грпчевски,
Скопје.
(55490)
Штедна книшка
Штедна книшка бр. 210501736624320 на име Илија
Јованов, Велес.
(55503)
Дозвола Дозвола - Прилог на одобрение за превоз на опасни
материи бр.00063/2 за возило со рег. таблици СК-6430АЈ издадена од Министерство за транспорт и врски на
име МАРИВА - ТРАНС, Скопје.
(55281)
Дозвола - транспортна бр.547469 за Турција издадена
од Министерство за транспорт и врски на име ДИМОВ
ТРАНС, Неготино.
(55294)
Дозвола - Извод од лиценца бр.08688 издадена од
Министерство за транспорт и врски на име ЕНСАР
ТРАНС ДООЕЛ, Скопје.
(55297)
Дозвола - транспортна бр.000010 за Србија издадена од
Министерство за транспорт и врски на име ДУДО АГ,
Скопје.
(55302)
Дозвола - транспортна бр.00707 за Белгија издадена од
Министерство за транспорт и врски на име ДУДО АГ,
Скопје.
(55303)
Дозвола - транспортна бр.00873 за Белгија издадена од
Министерство за транспорт и врски на име ДУДО АГ,
Скопје.
(55304)
Дозвола - транспортна бр.00875 за Белгија издадена од
Министерство за транспорт и врски на име ДУДО АГ,
Скопје.
(55306)
Дозвола - транспортна бр.00872 за Белгија издадена од
Министерство за транспорт и врски на име ДУДО АГ,
Скопје.
(55307)
Дозвола - Извод од лиценца бр.09161 издадена од
Министерство за транспорт и врски на име МАЈАНЦА
ШПЕД, Скопје.
(55312)
Дозвола - Извод од лиценца бр.09162 издадена од
Министерство за транспорт и врски на име МАЈАНЦА
ШПЕД, Скопје.
(55313)

Дозвола - Извод од лиценца бр.17585 издадена од
Министерство за транспорт и врски на име МАЈАНЦА
ШПЕД, Скопје.
(55314)
Дозвола - Извод од лиценца бр.17586 издадена од
Министерство за транспорт и врски на име МАЈАНЦА
ШПЕД, Скопје.
(55315)
Дозвола - Извод од лиценца бр.70135 издадена од
Министерство за транспорт и врски на име
МАКТРЕНД, Скопје.
(55316)
Дозвола - Извод од лиценца бр.70136 издадена од
Министерство за транспорт и врски на име
МАКТРЕНД, Скопје.
(55317)
Дозвола - Извод од лиценца бр.00925 издадена од
Министерство за транспорт и врски на име БУЈО
ГРАДБА ДООЕЛ, Скопје.
(55320)
Дозвола - Извод од лиценца бр.00926 издадена од
Министерство за транспорт и врски на име БУЈО
ГРАДБА ДООЕЛ, Скопје.
(55321)
Дозвола - Извод од лиценца бр.05781 издадена од
Министерство за транспорт и врски на име ИНТЕР
ГЕНЕКС, Скопје.
(55322)
Сертификат
Сертификат
за возач бр.40373 издаден од
Министерство за транспорт и врски на име Митхат
Реџовиќ, Скопје.
(55278)
Сертификат за возач бр.40374
издаден од
Министерство за транспорт и врски на име Хасип
Реџовиќ, Скопје.
(55279)
Сертификат за возач бр.37074
издаден од
Министерство за транспорт и врски на име Каме
Димитров, Скопје.
(55284)
Сертификат за возач бр.31327
издаден од
Министерство за транспорт и врски на име Даут
Нујовски, Скопје.
(55299)
Полиса
Полиса бр. 10923 издадена од Кроација Осигурување
на име Дано Рошкоски, Прилеп.
(55491)
Возачка дозвола
Возачка дозвола бр. T1448773 на име Пеце Трајковски,
Битола.
(55340)
Возачка дозвола бр. T1343846 на име Златко
Вељановски, Битола.
(55341)
Возачка дозвола бр. X1139955 на име Прпарим
Селмани, Куманово.
(55354)
Возачка дозвола бр. X1079019 на име Сабит Реџепи,
Куманово.
(55355)
Возачка дозвола бр. T1539246 на име Лазар Темелков,
Неготино.
(55357)
Возачка дозвола бр. T1682699 на име Ванчо Трајанов,
Радовиш.
(55361)
Возачка дозвола бр. X1093608 на име Еркан Алија,
Скопје.
(55366)
Возачка дозвола бр. T1926641 на име Мартин Јованов,
Скопје.
(55367)
Возачка дозвола бр. T1480995 на име Митко Вангелов,
Скопје.
(55368)
Возачка дозвола бр. X1178909 на име Сали Ибрахим,
Скопје.
(55369)
Возачка дозвола бр. T1620585 на име Владимир
Поповиќ, Скопје.
(55370)
Возачка дозвола бр. T1388434 на име Моме Бојковски,
Скопје.
(55371)
Возачка дозвола бр. T1620205 на име Столе Столевски,
Скопје.
(55372)
Возачка дозвола бр. U0159373 на име Драган Трајанов,
Струмица.
(55387)
Возачка дозвола бр. T1804862 на име Зини
Далиповски, Дебар.
(55534)
Возачка дозвола бр. X1089906 на име Мјафтиме
Беќири, Гостивар.
(55536)
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Возачка дозвола бр. T1397719 на име Горан
Јовановски, Куманово.
(55539)
Возачка дозвола бр. T1174601 на име Наташа ПопоскаКарче, Охрид.
(55544)
Возачка дозвола бр. T1928937 на име Андреј Кавај,
Охрид.
(55545)
Возачка дозвола бр. T1615707 на име Блажо
Трајковски, Скопје.
(55547)
Возачка дозвола бр. X1183339 на име Фета
Шаиновски, Скопје.
(55548)
Возачка дозвола бр. T1866632 на име Синиша
Младеновиќ, Скопје.
(55549)
Возачка дозвола бр. T1225502 на име Љупчо Илиевски,
Скопје.
(55550)
Сообраќајна дозвола
Сообраќајна дозвола бр.1150290 на име Дејан
Младеновски, Скопје.
(55392)
Сообраќајна дозвола бр.0570230 на име Ненад
Ристески, Гостивар.
(55393)
Сообраќајна дозвола бр.0744055 на име Андон Џиџев,
Гевгелија.
(55394)
Сообраќајна дозвола бр.1037157 на име Миле Петров,
Свети Николе.
(55395)
Сообраќајна дозвола бр.3325603 на име Амир
Абдурамани, Струга.
(55396)
Сообраќајна дозвола бр.1123100 на име Новоматрикс
Дооел, Битола.
(55397)
Сообраќајна дозвола бр.1123268 на име Анаис Дооел,
Битола.
(55398)
Сообраќајна дозвола бр.5026542 на име Наце Трендов,
Струмица.
(55399)
Сообраќајна дозвола бр.5034733 на име Водовод КЈП,
Кочани.
(55400)
Сообраќајна дозвола бр.3015207 на име Фикрет
Дурмишов, Велес.
(55401)
Сообраќајна дозвола бр.0732687 на име Милош
Оџаклиески, Скопје.
(55558)
Сообраќајна дозвола бр.0932453 на име Марјан Димов,
Виница.
(55559)
Сообраќајна дозвола бр.1259308 на име Горан
Тошески, Прилеп.
(55560)
Сообраќајна дозвола бр.1410761 на име Ненад
Кипријановски, Куманово.
(55561)
Сообраќајна дозвола бр.0705476 на име Александар
Ристиќ, Скопје.
(55562)
Сообраќајна дозвола бр.1335437 на име Дејан
Георгиевски, Скопје.
(55563)
Сообраќајна дозвола бр.1400376 на име Борислав
Јовановски, Скопје.
(55564)
Сообраќајна дозвола бр.0941886 на име Сузана Хаџи
Илиќ Цветков, Скопје.
(55565)

ОГЛАСИ
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУМИЦА
Врз основа на член 231 ставови 11, 12, 13, 14, 15 и
16 чл. 231-а чл.231-б, чл.231-в, чл.231-г, чл.231-д,
чл.231-ѓ, чл.231-е и чл.231-ж од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија
бр. 43/12 ,145/12 , 87/13 , 164/13 , 39/14 , 43/14 132/14,
188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 , 37/16 и
20/19 ) („Службен весник на РСМ" бр. 101/19, 153/19,
180/19, 275/19, 77/21, 122/19 И 178/21), Согласноста
од Министертво за здравство на РСМ бр.09-7077/1 од
22-09-2021 за ординација по општа стоматологија ул.
„Димитар Влахов“ бр. 36 Струмица, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на ЈЗУ Здравствен дом-Струмица, објавува

ОГЛАС
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОПРЕМА СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
1. ЗАКУПОДАВЕЦ: ЈЗУ Здравствен дом - Струмица
2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП:
2.1. Предмет на издавање под закуп е просторот и
опремата на ЈЗУ Здравствен дом Струмица ординација
по општа стоматологија ул. Димитар Влахов бр. 36
Струмица со почетна цена без ДДВ, како во колона 1
од табелата, и тоа:

2.2. Просториите предмет на издавање под закуп јавното наддавање може да се видат секој работен ден
од 9:00 до 14:00 часот, со претходна најава и присуство
на претставник од Комисијата за спроведување на постапката.
2.3. Услови за давање под закуп: Просторот предмет на издавање под закуп назначен во точка 2.1. се издава под следните услови:
- Намената на просторот е за вршење на соодветната здравствена дејност;За дејност општа стоматологија
на ниво на примарна здравствена заштита.
- Закупецот не може да ја промени дејноста за која
се издава закупот, не може да го издава просторот во
подзакуп и не може да припојува други соосновачи;
- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на закупецот и кон истите може да се пристапи по претходно
писмено одобрение од Здравствениот дом;
- Закупнина за користење на заедничкиот простор
не е предмет на јавно наддавање.Закупнината на тој
простор ќе се решава со договор за закуп.
- Во случај на дефект во просторот издаден под закуп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сноси закупецот на просторот каде што е дефектот;
- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здравствениот дом најдоцна до 15 наредниот месец за тековниот месец.
- Во случај на згаснување на здравсвената установа
или неможност за подмирување на закупнината , обврските ги презема основачот на ПЗУ;
- Лиценцата за работа ќе биде одобрена преку Министерството за здравство;
- Со склучување на Договорот за закуп на просторот и опремата склучен помеѓу ЈЗУ Здравствен дом
Струмица , физичкото или правно лице избран за најповолен понудувач согласно спроведената постапка не
се стекнува по автоматизам и со лиценца за вршење на
дејност во мрежата на здравствените установи. Склучувањето на договор за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствените установи се
стекнува исклучиво по спроведена постапка што се води во Министерството за здравство согласно Законот
за здравствена заштита и според потребите за вршење
на здравствена дејност утврдени во Уредбата за мрежата на здравствени установи;
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- Согласно претходното, физичкото или правно лице кое е избрано за најповолен понудувач може да
врши здравствена дејност за која има добиено простор
во ЈЗУ само доколку здравствената установа добие дозвола за работа од Министертсвото за здравство и склучи договор со Фондот за здравствено осигурување на
Македонија врз основа на договор за лиценца склучен
со Министерството за здравство за да работи во мрежа
или да работи вон мрежата без да склучи договор со
Фондот само со добивање на дозвола за работа;
3. ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
- физички лица - доктори од општа стоматологија
кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот за
здравствена заштита, да имаат завршено високо образование (ВИИ / 1 степен Стоматолошки факултет), и
да има лиценца за работа; и
- правни лица - приватни здравствени установи основани и регистрирани за вршење на здравствена дејност од содветната област, кои пет дена пред одржувањето на јавното наддавање ќе достават пријава во која
е содржана Изјава дека ѓи прифакаат условите од точка
2.3. документацијата од точка
4.1. на овој оглас, на адреса на ЈЗУ Здравствен дом
– Струмица, ординација по општа стоматологија бр. 3
кат 1 во гр. Струмица ул. „Димитар Влахов“ бр. 36, најдоцна до 14:00 часот.
3.2. Депозит - Право на на учество на јавното наддавање имаат само лицата кои ќе достават доказ - уплатница дека пет дена пред одржувањето на јавното наддавање уплатиле депозит за учество во наддавање во
висина на износот наведен во колона 4 на табелата од
точка 2.1. на трезорската сметка на ФЗОМ на РСМ и
тоа: Банка на примачот: НБРСМ, Сметка:
100000000066005,
Сметка
на
корисник:
660270170153148, Приходна шифра и програма
72593900, со цел на дознака депозит за учество на јавното наддавање за закуп на простор и опрема во одинација по општа стоматологија ул. Димитар Влахов бр.
36 Струмица.
3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2. се
смета за ненавремена и лицата кои не ја извршиле навремено уплатата и не доставиле пријава согласно со
точка 3.1. немаат право на учество во јавното наддавање.
3.4. Висината на паричниот депозитот што се уплаќа за учество во јавното наддавање е еднаков на висината на закупнината што треба да се плати за закуп на
просторот под закуп во траење од 12 месеци.
3.5. Уплатениот паричен депозит од најповолниот
наддавач се засметува во закупнината.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
4.1. Заинтересираните лица треба да поднесат пријава за учество на јавното наддавање, во рокот утврден
во точка 3.1. во затворен плик со назнака за јавно наддавање за закуп на простор на ординација по општа
стоматологија бр. 3 кат 1 ул. „Димитар Влахов“ бр. 36
Струмица под точка 1. Образецот на пријава може да
се подигнат од Архивата на ЈЗУ секој работен ден од
8:00 часот до 14:00 часот.
Со пријавата заинтересираните лица треба да достават:
ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифакаат условите од точка 2.3. на
Огласот;
- Фотокопија од важечка лична исправа (лична
карта или пасош);

- Доказ за завршено образование - ( оригинал или
копија заверена на нотар);
- Лиценца за работа (оригинал или копија заверена
на нотар);
- Уредно полномошно за застапување во случај на
учество преку полномошник.
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифакаат условите од точка 2.3. на
Огласот;
- Доказ за регистрација на правното лице во Централниот регистар на Република С. Македонија (не постар од шест месеци);
- Решение со кое се дава дозвола за почнување со
работа на здравствената установа од Министерството
за здравство на Република С. Македонија;
- Уредно полномошно за полномошникот што го
претставува правното лице , односно доказ за својство
на овластено одговорно лице на правното лице.
5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
Усното јавно наддавање ќе се одржи во просториите на ЈЗУ Здравствен дом – Струмица, ул. „Младинска“
бр.2-Струмица, и тоа:
- На ден 20.12.2021 година (петок) во 12:00 часот.
6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавно наддавање ја спроведува
Комисија за располагање со недвижни и движни ствари
на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица .На денот на јавното
наддавање, можат да учествуваат само физичкото лице
односно овластеното лице на ПЗУ кои ги исполнуваат
условите од Огласот и на чие име гласи уплатениот
депозит. Учесниците својот легитимитет за учество во
наддавањето го потврдуваат со важечка лична исправа
и уредно полномошно за полномошниците.
6.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопштување на почетната цена утврдена во колона 3 на табелата од точка 2.1. од Огласот.
6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемување на вредноста со секој чекор, за износ не помал од
100 денари.
6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисока цена која и по три пати соопштена не е наддадена
од друг учесник, се стекнува со статус најповолен наддавач.
6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил како единствен наддавач ,кој ги исполнил и прифаќа условите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку
за еден чекор.
6.6. Со најповолниот наддавач ЈЗУ Здравствен дом
- Струмица ќе склучи договор за закуп на просторот предмет на јавното наддавање. Со договорот за закуп
поблиску ќе се определат правата и обврските од закупениот однос.
6.7. На учесниците на наддавањето што не добиле
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени
како депозит ке им бидат вратени во рок од 15 дена од
денот на јавното наддавање.
6.8. Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 дена од доставувањето на договорот за закуп, не склучи
договор за закуп, уплатените паричните средства на
име депозит за учество не му се враќаат. Во овој случај
со статус на најповолен наддавач ќе се стекне учесникот кој по редослед е следнорангиран наддавач, што ги
исполнува условите од огласот и ја наддал почетната
цена на јавното наддавање и со истиот ке се пристапи
кон склучување на договор за закуп.
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6.9. Учесниците на јавното наддавање имаа право на
приговор сама на постапката на јавно наддавање во рок
од 3 (три) дена од одржувањето на јавнато наддавање до
Комисијата која одлучува по приговорот со решение во
рок од 5 пет дена од приемот на приговорот. Против решението на Комисијата може да се изјави жалба до
Државната комисија за одлучување во управна постапка
и постапка од работен однос од втор степен.
6.10. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник
на РСМ“ и на огласната табла во ЈЗУ Здравствен дом
- Струмица.
6.11. Подетални информации и увид на предметот
на јавното наддавање со претходна најава може да се
добијат на тел. 075/446-615, Лице за контакт Митко
Ѓоргиев.
Комисија за располагање со недвижни и движни
ствари на ЈЗУ Здравствен дом-Струмица
___________
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на чл. 84 ст.3 од Законот за општата управна постапка, Сектор за контрола и истраги – Одделение за контрола на трговски друштва при Царинската управа на Република Северна Македонија, врши
ЈАВНА ОБЈАВА
ЗА ДОСТАВА НА ЗАПИСНИК ЗА ИЗВРШЕНА НАДВОРЕШНА КОНТРОЛА
Царинската управа на Република Северна Македонија, Сектор за контрола и истраги, Одделението за
контрола на трговски друштва им соопштува на наведените правни лица дека има изготвено Записник за извршена надворешна контрола кој не е во состојба да се
достави затоа што седиштето на странкаите е непознато за органот чие писмено се доставува, и тоа:
1. Записник за извршена надворешна контрола на
Одделението за контрола на трговски друштва-Сектор
за контрола и истраги број 18-008275/21-0006 од
31.8.2021 година за ПЗУ Аптека ДЕМЕТРА од Куманово, сo единствен даночен број 401799212098, со седиште на адреса ул. „Трета Македонска Ударна Бригада“ бр. 106 Куманово.
2. Записник за извршена надворешна контрола на
Царинска управа број 18-069766/20-0006 од 9.11.2021
година за „Видекс груп фави трејдинг“ ДООЕЛ од
Скопје, сo единствен даночен број МК 4030000394220,
со седиште на адреса булевар „3-та Македонска бригада“ б.б. во Аеродром, Скопје.
Се повикуваат горенаведените правни лица во својство на странка, во рок од десет (10) дена од денот на објавувањето, да се јават за прием на записникот во просториите на Царинска управа на Република Северна Македонија - Сектор за контрола и истраги, Одделение за
контрола на трговски друштва, ул. „Лазар Личеноски“
бр.13, Скопје секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.
Предупредување:
Согласно со член 84 став 6 од Законот за општа управна постапка овој начин на доставување се смета за
уредна достава и сите негативни последици кои можат
да настанат, ги сносат самите странки.
ЦАРИНСКА УПРАВА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЈАВНИ НАБАВКИ
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20502/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за економија – Биро за метрологија
I.1.2) Адреса: бул. „Јане Сандаснки“ бр.109 а
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Марјан Треневски aдреса на
е-пошта: marjan.trenevski@bom.gov.mk телефон / факс:
075282585
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност: Државни органи - Општи јавни
услуги.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на мрежна опрема – firewall и софтвер
за менаџирање и телефонска централа
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Биро за метрологија бул. „Јане Сандански“ бр.109
а 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
48000000-8 - Софтверски пакети и информатички
системи
38000000-5 - Лабораториска, оптичка и прецизна
опрема (со исклучок на стаклена опрема)
32000000-3 - Радио, телевизиска, комуникациска,
телекомуникациска и сродна опрема
Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен
поимник
Шифра Опис
JA13-7 - Останати карактеристики на компјутери,
информатичка технологија или комуникациски системи, карактеристики на компјутери, информатичка
технологија или комуникациски системи, За локална
мрежа
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
денови 30
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
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: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната
набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- Економскиот оператор треба да располага со клучен персонал од најмалку 1 (едно) сертифицирано лице
од производителот за инсталација и конфигурација на
понудената опрема УТМ уред,
- Најмалку 2 (две) сертифицирани лица за инсталација и конфигурација на понуденото антивирусно решение од страна на производителот - Најмалку 2 (две)
сертифицирани лица за инсталација и конфигурација

на понуденото решение за телефонска централа од
страна на производителот Подетални информации се
дадени во тендерската документација.
- со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет
како и со опис на своите капацитети за развој и истражување:
- Економскиот оператор потребно е да биде авторизиран од производителот за продажба, инсталација и
одржување на понудената опрема (MAF документ издаден од производителот)
- Економскиот оператор потребно е да биде авторизиран од производителот за продажба, инсталација и
одржување на понуденото антивирусно решение (MAF
документ издаден од производителот) Подетални информации се дадени во тендерската документација.
IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
- Information Security Management System (Систем
за менаџмент на безбедност на информации) ISO/ IEC
27001:2013 или еквивалентен сертификат издаден од
институции основани во земјите членки на Европската
унија,
- Стандард за управување со квалитет EN/ ISO
9001:2015 или еквивалентен сертификат издаден од
институции основани во земјите членки на Европската
унија. Подетални информации се дадени во тендерската документација.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 година во 11:00 часот, место: бул.
„Јане Сандански“ бр.109 а Скопје, Биро за метрологија
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20520/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар
за јавно здравје Тетово
I.1.2) Адреса: ул. „29-ти Ноември“ бр. 73
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово – 1200
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Фатиме Даути, адреса на епошта:
fatimejusufi@yahoo.com
телефон/факс:
044/331233
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
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I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Здравство.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Антигени за дијагностика
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.000.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово
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
33696500-0 - Лабораториски реагенси
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. CMV- брз квалитативни имунохроматографски
тестови за citomegalovirus истовремено за IgM и IgG
антитела
2. Chlamydia (Тест за детекција на Хламидија
(Chlamydia trachomatis) – брз имуноензимски тест со
хромоген реагенс и референтна картица за споредување на бојата која покажува присуство или отсуство на
Хламидија)
3. Toxoplasma Gondi- Брз квалитативни имунохроматографски тестови истовремено за IgM и IgG антитела
4. Latex aglutinaciski test za N.meningitis: Grupa A, B,
C; S.pneumoniae; H.influenzae b (секој микроорганизам
да има по 50 теста)
5. Single step имуноврзувачки тест за докажување и
квантифицирање на вкупни антиБруцела антитела, во
одминат стадиум на инфекцијата
6. Monovalenten O antiserum O: 9 a 3ml
7. Polivalenten H antiserum HMA (a+b+c+d+
i+z10+z29 а 3мл )
8. Rubeolla- one step квалитативни имунохроматографски тестови
9. Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum.
Teст за идентификација на Mycoplasma и/или Ureaplasma и одредување на осетливостконнајмалку 12 антибиотици во подвеконцентрации и тоаТетрациклини
(Tetracycline- min.1 mg/l-max.2 mg/l, Doxyciline – min.2
mg/l max.8 mg/l, Minocycline – min.2 mg/l max. 8 mg/l),
Макролиди ( Erythromycin – min.8 mg/l max. 16 mg/l,
Azithromycin – min.2 mg/l max. 8mg/l, Josamycin – min.2
mg/l max.8 mg/l , Roxithromycin – min.1 mg/l max.4
mg/l, Clarithromycin min.1 mg/l max.4
10. H.pylori antigen vo feces-imunohromatogravski
kaseti
11. S.dysenteriae A1 I A2 antiserum (2x2ml vial)
12. C1,C2,C3 (S.boydii )antiserum (3x2ml vial)
13. HBS Ag- one step квалитативни имунохроматографски тестови
14. HIV 1+2 - One step квалитативни имунохроматографски тестови -WHO list of prequalified in vitro
diagnostic products 2018 god.

15. Bengal rose(BAB)- тест за детерминација на antiBrucella (b. abortus) antitela
16. Anti-S.sonnei antiserum mixture:D (2ml vial)
17. Anti HCV- one step квалитативни имунохроматографски тестови
18. Infectivna mononucleosa- one step квалитативни
имунохроматографски тестови
19. Monovalenten H antiserum H:g,m а 3 ml
20. Monovalent anti-S.dysenteriae 1 antiserum (2ml vial)
21. Polivalent anti-S.flexneri antiserum :B(2ml vial)
22. Rota/Adeno combo virus rapid тестови
23. Syphilis- one step квалитативни имунохроматографски тестови
24. Имунохроматографски тест за детекција на
Malarija P.f/P.o/P.m во хумана крв
25. Антисеруми за типизација на Salmonella spp
polivalenten O OMA: Group
A, B, D, E, L (1,
2,12+4,5,12+9,46+3,10+3,15+1,3,19+21 а 3ml)
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12 или 365 дена
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
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- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност ДРД – образец;
Решение за вршење на дејност промет на големо со медицински помагала согласно со Законот за лекови и медицински сретства.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
22.12.2021 година во 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
16.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.12.2021
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 22.12.2021 г. во 9:00 часот, место: ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20522/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ
I.1.2) Адреса: бул. „А. Македонски“ 10
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Васил Толевски, адреса на
е-пошта: tolevski@jsp.com.mk телефон/факс: 02 3174
264
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски 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:
Алтернатори за автобуси и делови за нив
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈСП Скопје
II.3) Секторски договор: Транспортни услуги

II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Даден во тендерската документација
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис 34320000-6 - Механички резервни делови освен мотори и делови за мотори
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. ДЕЛ1: Алтернатори за автобуси од типот
YUTONG ZK 6116HGS со мотор CUMMINS
ISB6.7E5285B- спецификација бр. 53.1
2. ДЕЛ2: Алтернатор за автобуси од типот LAZ
А183D1 – спецификација бр. 53.2
3. ДЕЛ3: Алтернатор за минибус YUTONG
ZK6770HG – спецификација бр. 53.3
4. ДЕЛ4: Делови за алтернатор- спецификација бр.
53.5
5. ДЕЛ5: Регулатор за алтернатор- спецификација
бр. 438
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД Образец-Документ за регистрирана дејност.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 9:30 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 г. во 9:30 часот, место: Дирекција
на ЈСП Скопје, бул. „Александар Македонски“ бр.10,
1000 Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20523/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Куманово
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Дарко Станојковски, адреса
на е-пошта: javni-nabavki@kumanovo.gov.mk телефон/факс: 031/511-307
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горенаведената 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:
Училишна зграда во ОOУ „Кочо Рацин“, подрачно училиште во с. Биљановце – Реконструкција
на кровен покривач и фасада
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи Изведување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ООУ „Кочо Рацин“, Подрачно училиште во с. Биљановце
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
е даден во тендерска документација и во техничка
спецификација
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис
45000000-7 - Градежни работи
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
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Огласи
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 доказ дека
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно
со прописите на земјата каде што е регистриран.
- лиценца за Б за изведување на градби од втора категорија, издадена од Министерството за транспорт и
врски на РСМ.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 година во 9:00 часот, место: Општина Куманово.
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20524/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар
за јавно здравје Битола
I.1.2) Адреса: „Партизанска“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Роза Митровска, адреса на епошта: roza.mitrovska@cjzbt.org.mk телефон/факс: +389
47/208-121
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Реагенси и др. потрошен материјал за апаратите
VITEK 2 и за апарат за автоматска детекција на
микроорганизми во крв и стерилни течности BACT
ALERT или нивни еквиваленти
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ ЦЈЗ Битола
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис
33696500-0 - Лабораториски реагенси
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 20.12.2021 година
се планира да заврши 20.12.2022 година
Период во месеци: 12 или 365 дена
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
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Огласи
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави: –
Потврда за регистрирана дејност, како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно
со прописите на земјата каде што е регистриран. - Решение за промет на големо со медицински средства согласно
Законот за лекови и медицински средства.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ
ЦЈЗ Битола.
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
___________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20526/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и
канализација – Скопје
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 документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности
- Општи јавни услуги.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на лиценцни програми - серверски лиценци и останати софтвери за продуктивно рабоње
по потреба
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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
48219200-8 - Серверски софтверски пакети на компакт-дискови
48328000-3 - Софтверски пакет за обработка на
слики
48327000-6 - Софтверски пакет за цртање и сликање
48326000-9 - Софтверски пакет за изработка на
мапи
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- софтверски алатки и обнова на лиценци
за продуктивност во работењето
2. - Дел 2 - Обнова на лиценци и продолжување на
хардверска гаранција за безбедност и заштита во ИТ
инфраструктурата во траење од 12 месеци
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: Најниска 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
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- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Документ - Потврда за регистрирана дејност како
доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната
набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
За дел 2 - Обнова на лиценци и продолжување на
хардверска гаранција за безбедност и заштита во ИТ
инфраструктурата во траење од 12 месеци доказ дека
располага со минимум 1 (еден) експерт лице како безбедносен архитект, кој ќе биде вклучен во реализација
за целовреметрање на договорот, без оглед на тоа дали
се вработени или ангажирани кај економскиот оператор (Потврда од агенција за вработување или договор
за ангажирано лице) и доказ валиден сертификат за положен испит за NSE 7 Network Security Professional или
еквивалентен;
IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
- MKC/ISO 27001:13 (сертификат за управување со
сигурност на информации) или еквивалентно MKC/ISO 9001:2015 (сертификат за управување со квалитет) или еквивалентно.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.12.2021 година во 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
21.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.12.2021
година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.12.2021 г. 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: 29.11.2021 г.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20542/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ
I.1.2) Адреса: бул. „А. Македонски“ 10
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Васил Толевски, адреса на епошта: tolevski@jsp.com.mk телефон/факс: 02/3 174- 264
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски 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:
Гуми за автобуси
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈСП Скопје
II.3) Секторски договор: Транспортни услуги
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Даден во тендерската документација
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
34351100-3 - Гуми за моторни возила
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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3.00%]
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
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 договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД Образец-Документ за регистрирана дејност.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.12.2021 година во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
21.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.12.2021
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 29.12.2021 г. во 10:00 часот, место: Дирекција на ЈСП Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20543/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод
Куманово

I.1.2) Адреса: ул. „Фетка Наскова“ бр. 22
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Борче Бошковски, адреса на
е-пошта: borche.boshkovski@vodovod-kumanovo.com.mk телефон / факс: 031/475-562
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва 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:
Моторни масла, масти и антифриз
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 700.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Носителот на набавката е должен предметот на
договорот да го испорача сукцесивно во магацин на ЈП
Водовод Куманово.Носителот на набавката е должен
да го испорача предметот на договорот најдоцна во рок
од 7 (седум) дена од денот на прием на писмена порачка рот за јавна набавка.
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:
Детален опис на предметот на набавката, количините и минималниот квалитет, е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
24951311-8 - Препарати против замрзнување
15412000-9 - Масти
09211100-2 - Моторни масла
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. Моторни масла и масти
2. Моторно масло,маст и антифриз за работна машина CATERPILAR
3. Хидраулични масла
4. Антифриз,глицерин и други средства
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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
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IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Документ за регистрирана дејност.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 14.12.2021 г. во 10:00 часот, место: ЈП Водовод Куманово ул. „Фетка Наскова“ бр. 22 Куамново –
управна зграда
V.5) Дополнителни информации Тендерска документација заедно со огласот е прикачена на ЕСЈН.
Лице за контакт Борче Бошковски тел. 072/209-109
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20545/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Куманово
I.1.2) Адреса: ул. „11-ти Октомври“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Дарко Станојковски, адреса
на е-пошта: javni-nabavki@kumanovo.gov.mk телефон/факс: 031/511-307
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горенаведената 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:
Адаптација на училишна зграда во ОOУ „Браќа
Миладиновци“ подрачно училиште во с. Пчиња
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ООУ „Браќа Миладиновци“ Подрачно училиште
во с.Пчиња
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
е даден во тендерска документација и во техничка
спецификација
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис
45000000-7 - Градежни работи
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: 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 договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
- лиценца за Б за изведување на градби од втора категорија, издадена од Министерството за транспорт и
врски на РСМ.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 9:15 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 година во 9:15 часот, место: Општина Куманово.
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20518/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Детска градинка ЈАБОЛЧИЊА, Јегуновце
I.1.2) Адреса: ул. „101“ бр.3
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово/Јегуновце –
1215
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Тања Савеска, адреса на епошта: t.saveska@yahoo.com телефон/факс: 078255925/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на детски реквизити за парк во детска
градинка
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.355.932 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
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:
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
92000000-1 - Рекреативни, културни и спортски услуги
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот: 15 дена
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
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IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна
документација: Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни
органи или економски оператори), со обезбедување
потврда за извршени испораки или извршени услуги:
листа на главни испораки на стоки или извршени
услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 30 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 14.12.2021 г. во 10:00 часот, место: Седиште
на детска градинка Јаболчиња
V.5) Дополнителни информации
Аукцијата ќе се спроведе во еден круг
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20519/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунална 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: Катерина Бошковска, адреса
на е-пошта: javni.nabavki@khs.mk телефон/факс: 3230
841
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот – Друго.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Осигурување на недвижен имот и опрема
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа:
осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги
(освен услугите во врска со издавањето, тргувањето
или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на
Народна банка на Република Македонија и услугите
кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани
со договорите за купување или изнајмување)
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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 осигурување
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 16.1.2022 г.
се планира да заврши 16.1.2023 г.
Период во месеци: 12 или 365 дена
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
16.12.2021 година во 9:30 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
10.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.12.2021
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 16.12.2021 г. во 9:30 часот, место: ул. „516“ бр. 10
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20530/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиники,
Завод и Ургентен центар – Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр.17
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Анета Угриновска, адреса на
е-пошта: kontakt@juzr.org.mk телефон / факс: 071/252636
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Законот - Здравство.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Алергени и вакцини
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Во клиничка аптека
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
Во тендерска документација
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и
производи за лична нега
II.9) Делива набавка: Да
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:
Сите делови
Дел број. Опис на делот за набавка
1. 1 Алергени за домашна прашина за „PRICK“ тестови ml 35
2. 2 Алергени за пердуви-кокошка за „PRICK“ тестови ml 35
3. 3 Алергени за влакно-куче за „PRICK“ тестови
ml 35
4. 4 Алергени за влакно-мачка за „PRICK“ тестови
ml 35
5. 5 Aлергени за влакно-коњ за „PRICK“ тестови ml
35
6. 6 Алергени за влакно и перут од човек
за„PRICK“тестови ml 35
7. 7 Алергени за влакно-домашен добиток за
„PRICK“ тестови ml 35
8. 8 Алергени за паразити од домашна прашина
(dermatophagoides) за „PRICK“ тестови ml 35
9. 9 Алергени за мешавина од растителни поленитреви B1I за „PRICK“ тестови, да содржат минимум:
Dactilus glomerata; Festuca sp.; Lolium perrene; Secale
cereal; Phleum pretense; Poa sp.; Holcus lanatus; Agrostis
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alba; Bromus sp.; Alopecurus sp.; Agropirum repens;
Avena fatua; Arrhenatherum elatius; Zea mays;
Deschampsia ml 40
10. 10 Алергени за мешавина од растителни полени-дрвја B2I за „PRICK“ тестови, да содржат минимум:Cornus mas; Ulnus sp.; Corylus avellana; Betula alba;
Alnus sp.; Carpinus betulus; Salix alba; Salix carpea;
Populus sp.; Populus tremula; Flaxinus sp.; Taxus bacata),
B2II (Quercus sp.; Fagus silvatica; Acer campestre; Acer
negindo; Acer pseudoplatanus; Juglans regia; Morus alba и
B2III Pinus nigra; Pinus silvestris; Picea abies; Larix
europeae; Platanus orientalis, Aesculus hippocastanum;
Ailanthus glandulosa ml 40
11. 11 Алергени за растителни полени пролетна палета за „PRICK“ тестови, да содржат минимум:
Ranunculus sp.; Taraxacum officinale; Lilium sp.;
Narcisus sp.; Tulipa sp.; Caltha palustris; Carex sp.;
Brassica napus ml 40
12. 12 Алергени за растителни полени летна палета
за „PRICK“ тестови, да содржат минимум: Amarantus
sp.; Artemisia sp.; Plantago sp.; Rumex acetosa; Rumex
acetosella; Chenopodium sp.; Rumex ml 40
13. 13 Алергени за телешко месо за „PRICK“ тестови ml 40
14. 14 Алергени за свинско месо за „PRICK“ тестови ml 40
15. 15 Алергени за говедско месо за „PRICK“ тестови ml 40
16. 16 Алергени за јагнешко месо за „PRICK“ тестови ml 40
17. 17 Алергени за пилешко месо за „PRICK“ тестови ml 40
18. 18 Алергени за риба за „PRICK“ тестови ml 40
19. 19 Алергени за кравјо млеко за „PRICK“ тестови
ml 40
20. 20 Алергени за овчо млеко за „PRICK“ тестови
ml 40
21. 21 Алергени за јајце-жолчка за „PRICK“ тестови
ml 40
22. 22 Алергени за јајце-белка за „PRICK“ тестови
ml 40
23. 23 Алергени за овчо сирење за „PRICK“ тестови
ml 40
24. 24 Алергени за кравјо сирење за „PRICK“ тестови ml 40
25. 25 Алергени за домат за „PRICK“ тестови ml 40
26. 26 Алергени за пиперка за „PRICK“ тестови ml
35
27. 27 Алергени за спанаќ за „PRICK“ тестови ml 35
28. 28 Алергени за зелка за „PRICK“ тестови ml 35
29. 29 Алергени за компир за „PRICK“ тестови ml
35
30. 30 Алергени за морков за „PRICK“ тестови ml
15
31. 31 Алергени за тиква за „PRICK“ тестови ml 15
32. 32 Алергени за грав за „PRICK“ тестови ml 20
33. 33 Алергени за грашок за „PRICK“ тестови ml
15
34. 34 Алергени за леќа за „PRICK“ тестови ml 15
35. 35 Алергени за лимон за „PRICK“ тестови ml 10
36. 36 Алергени за портокал за „PRICK“ тестови ml
10
37. 37 Алергени за јаболка за „PRICK“ тестови ml
10
38. 38 Алергени за праска за „PRICK“ тестови ml 10
39. 39 Алергени за слива за „PRICK“ тестови ml 10
40. 40 Алергени за кајсија за „PRICK“ тестови ml 10
41. 41 Алергени за круша за „PRICK“ тестови ml 15
42. 42 Алергени за банана за „PRICK“ тестови ml 20
43. 43 Алергени за јагода за „PRICK“ тестови ml 20
44. 44 Алергени за малина за „PRICK“ тестови ml
20

15

45. 45 Алергени за цреша за „PRICK“ тестови ml 15
46. 46 Алергени за диња за „PRICK“ тестови ml 15
47. 47 Алергени за лубеница за „PRICK“ тестови ml

48. 48 Алергени за грозје за „PRICK“ тестови ml 15
49. 49 Алергени за орев за „PRICK“ тестови ml 25
50. 50 Алергени за бадем за „PRICK“ тестови ml 25
51. 51 Алергени за лешник за „PRICK“ тестови ml 25
52. 52 Алергени за мед за „PRICK“ тестови ml 25
53. 53 Алергени за чоколадо за„PRICK“ тестови ml 25
54. 54 Алергени за какао за „PRICK“ тестови ml 20
55. 55 Алергени за кафе за „PRICK“ тестови ml 25
56. 56 Алергени за ориз за „PRICK“ тестови ml 15
57. 57 Алергени за брашно за „PRICK“ тестови ml 25
58. 58 Алергени за соја за „PRICK“ тестови ml 25
59. 59 Бактериски алергени за „PRICK“ тестови, да
содржат минимум: alpha-Hemolyt. streptococcus; betaHemolyt.
streptococcus;
Staphylococcus
albus;
Staphylococcus aureus; Neiserria catarrhalis; Hemophilus
influenza, Klebsiella pneumonia и Pneumococcus ml 15
60. 60 Габични алергени-aspergyllus за „PRICK“
тестови ml 15
61. 61 Габични алергени-candida albicans за
„PRICK“ тестови ml 15
62. 62 Габични алергени-trichophyton за „PRICK“
тестови ml 15
63. 63 Алергени за памук за „PRICK“ тестови ml 25
64. 64 Алергени за волна за „PRICK“ тестови ml 25
65. 65 Алергени за полиестер свила за „PRICK“ тестови ml 25
66. 66 Алергени за полиамид за„PRICK“ тестови ml 25
67. 67 Алергени за природна свила за „PRICK“ тестови ml 25
68. 68 Алергени за ацетатна свила за „PRICK“ тестови ml 25
69. 69 Алергени за кожа за чевли за „PRICK“ тестови ml 25
70. 70 Алергени за прашина од дрвна индустрија за
„PRICK“ тестови ml 30
71. 71 Алергени за прашина од библиотека за
„PRICK“ тестови ml 30
72. 72 Алергени за тутун за „PRICK“ тестови ml 25
73. 73 Алергени за „PRICK“ тестови оса ml 10
74. 74 Алергени за „PRICK“ тестови пчела ml 10
75. 75 Групни алергени пчела, оса за „PRICK“ тестови ml 10
76. 76 Раствори за хипосензибилизација - вакцини
за пчела (во сите постоечки јачини за хипосензибилизација подеднакво) ml 390
77. 77 Раствори за хипосензибилизација - вакцини
пчела (во јачина за одржување) ml 390
78. 78 Раствори за хипосензибилизација - вакцини
за оса (во сите постоечки јачини за хипосензибилизација подеднакво) ml 180
79. 79 Раствори за хипосензибилизација - вакцини
оса (во јачина за одржување) ml 180
80. 80 Раствори за хипосензибилизација - вакцини
за пчела-оса (во сите постоечки јачини за хипосензибилизација подеднакво) ml 420
81. 81 Раствори за хипосензибилизација - вакцини
за пчела-оса (во јачина за одржување) ml 540
82. 82 КОМОРИ ЗА АЛЕРГЕНИ изработени од полиетиленска пластична пена која не содржи адитиви
(хипоалергиски) и без метални додатоци. Носачот на
коморите (во кој се вградени) е хипоаргенски, водоотпорен и проѕирен филм кој не треба да се забележува
под облека парче 10000
83. 83 Серија алергени за „PATCH“ тестови од европска стандард серија составена од најмалку:
Potassium dichromate, p-phenylenediamine (PPD),
Thiuram mix, Neomycin sulfate, Cobalt(II)chloride
hexahydrate, Benzocaine, Nickel(II)sulfate hexahydrate,

30 ноември 2021

Бр. 265 - Стр. 27

Огласи
Clioquinol, Colophonium, Paraben mix, N-Isopropyl-Nphenyl-4-phenylenediamine (IPPD), Lanolin alcohol,
Mercapto mix, Epoxy resin, Bisphenol A, Myroxylon
pereirae resin, 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin
(PTBP), 2-Mercaptobenzothiazole (MBT), Formaldehyde,
Fragrance mix I, Sesquiterpene lactone mix, Quaternium15,2-Methoxy-6-n-pentyl-4-benzoquinone,
Methylisothiazolinone+Methylchloroisothiazolinone,
Budesonide,
Tixocortol-21-pivalate,
Methyldibromo
glutaronitrile, Fragrance mix II, Hydroxiisohexyl 3cyclohexene carboxaldehyde, Methylisothiazolinone и
Textile dye mix серија шприцеви 5-10 ml 2
84. 84 Серија алергени за „PATCH“ тестови од медикаментозна
серија
составена
од
најмалку:
Chloramphenicol, Kanamycin sulfate, Quinine sulfate,
Sulfanilamide,
Gentamicin
sulfate,
Nitrofurazone,
Bacitracin, Framycetin sulphate, Caine mix III,
Miconazole, Econazole nitrate, Caine mix IV, Fusidic acid
sodium salt,
Tioconazole, Tobramycin, Vancomycin
hydrochloride, Bufexamac,
Pramoxine hydrochloride,
Phenylbutazone, Diphenhydramine hydrochloride и
Polymyxin B sulfate серија шприцеви 5-10 ml 1
85. 85 Серија алергени за „PATCH“ тестови од дентална серија составена од најмалку: Methyl
methacrylate, Triethylene glycol dimethacrylate, Urethane
dimethacrylate, Ethylene glycol dimethacrylate,Bisphenol
A glycerolate dimethacrylate (BIS-GMA), N,N-Dimethyl4-toluidine,
Benzophenone-3,
1,4-Butanediol
dimethacrylate, Bisphenol A dimethacrylate (BIS-MA),
Potassium dichromate, Mercury, Cobalt(II)chloride
hexahydrate, 2-ydroxyethyl methacrylate, Gold(I)sodium
thiosulfate dihydrate, Nickel(II)sulfate hexahydrate,
Eugenol, Colophonium, N-Ethyl-p-toluenesulfonamide,
Formaldehyde, 4-Tolyldiethanolamine, Copper(II)sulfate
pentahydrate, Methylhydroquinone, Alladium(II)chloride,
Aluminium(III)chloride
hexahydrate,
Bornanedione,
Dimethylaminoethyl
Methacrylate,
1,6-Hexanediol
diacrylate, Drometrizole, Tetrahydrofurfuryl methacrylate,
Tin, Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate, Carvone, 2,2bis(4-(2-Methacryl-oxyethoxy) phenyl) propane (BISEMA), Glutaral серија шприцеви 5-10 ml 1
86. 86 Серија алергени за „PATCH“ тестови од адитиви и конзерванси составена од најмалку: Vanillin,
Eugenol, Isoeugenol, Sodium benzoate, BHT, Menthol,
Cinnamyl
alcohol,Cinnamal,
2-tert-Butyl-4methoxyphenol (BHA), Trans-anethole, Sorbic acid,
Benzoic
acid,
Propionic
acid,
Octyl
gallate,
Hydroperoxides of Limonene, Ammonium persulfate,
Benzoylperoxide, Propyl gallate, Dodecyl gallate, Gallate
mix серија шприцеви 5-10 ml 1
87. 87 Серија алергени за „PATCH“ тестови од козметска серија составена од најмалку: Isopropyl
myristate, Amerchol L-101, Triethanolamine, Polysorbate
80, Sorbitan oleate, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol (BHA),
BHT, Octyl gallate, Triclosan, Sorbic acid, p-chloro-mcresol, Chloroxylenol (PCMX), Thimerosal, Imidazolinidyl
urea, Methenamine, Chlorhexidine digluconate, Paraben
mix, Phenyl mercuric acetate, Chloroacetamide,
Hexahydro-1,3,5-tris-(2-hydroxyethyl)triazine, Clioquinol,
Ethylenediamine dihydrochloride, Hydroabietyl alcohol,
Phenyl salycilate, Benzophenone-3, Sorbitan sesquioleate,
Propylene glycol, Stearyl alcohol, Cetyl alcohol, Benzyl
salicylate, 2-bromo-2-nitropropanone-1,3-diol, Sodium-2pyridinethiol-1-oxide, Cocamidopropyl betaine, Benzyl
alcohol, ethylsothiazolinone+methylchloroisothiazolinone
t-butyl hydroquinone, Drometrizole, Propyl gallate,
Dodecyl
gallate,
Quaternium-15,
Phenoxyethanol,
Diazolidinyl urea, Tocopherol, Dmdm hydantoin,
Methyldibromo glutaronitrile, Tea Tree Oil oxidized,
Iodopropynyl
butylcarbamate,
3-(Dimethylamino)-1propylamine, Lauryl polyglucose, Peppermint oil, Shellac,

Tocopheryl
acetate,
Turpentine
oil
oxidized,
Methylisothiazolinone, Musk mix, Oleamidopropyl
dimethylamine, Decyl glucoside, Ethylhexylglycerin,
Sodium metabisulfite, Gallate mix, Cetearyl glucoside,
Panthenol, Polyaminopropyl biguanide серија шприцеви
5-10 ml 1
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12 или 365 дена.
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Документ за регистрирана дејност-образец ДРД
или потврда за регистрирана дејност.
- Решение за промет на големо со медицински средства согласно со Законот за лекови и медицински
средства.
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 година во 10:00 часот, место: Во
главна атхива
V.5) Дополнителни информации на горната адреса
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20534/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здравствена установа универзитетска клиника за дигестивна хиругија
I.1.2) Адреса: „Мајка Тереза“ (Водњанска) бр.17
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Сузана Цветаноска, адреса
на е-пошта: javninabavki@digestivnahirurgija.com.mk телефон / факс: 3147-235
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Законот - Јавен ред и безбедност.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Сервисирање на медицинска опрема, резервни
делови и потрошни материјали
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУУ Клиника за дигестивна хирургија Скопје
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
Во тендерска документација.
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис 50000000-5 - Услуги за поправка и одржување

II.9) Делива набавка: Да
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:
Сите делови
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Дел 1 Кревети болнички модел А29 Kangerle
„или еквивалент” - 60 кревети
2. Дел 2 Пулс оксиметри Masimo SET „или еквивалент” - 6 апарати
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 доказ дека
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно
со прописите на земјата каде што е регистриран.
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IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната
набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- Авторизација од производителот на опремата дека фирмата понудувач е овластена да врши сервис на
апаратите,
- Сертификат за завршена обука на сервисер кој
имај посетувано обуки за услуги-сервис предметот на
набавката,
- Изјава за ангажиран технички персонал, со која се
обврзува дека ќе обезбеди стручни лица односно обучени сервисери за интервенции во рок од 24 часа по
усмен и писмен повик од договорниот орган,
- Изјава од понудувачот во која ќе стои дека доколку биде избран за најповолен понудувач, се обврзува
задолжително вградениот материјал-резервните делови, да одговараат на апаратите во техничките спецификации односно да бидат оригинални од производителот “или еквивалентни” и гаранцијата на заменетите
делови ќе биде со рок од минимум 6 месеци,
- Изјава од понудувачот дека потрошните материјали се компатибилани на апаратите во техничките спецификации.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 година во 12:00 часот, место:
ЈЗУУ Клиника за дигестивна хирургија (четврти кат).
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20538/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Теарце
I.1.2) Адреса: с.Теарце
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово – 1224
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: мерита елмази aдреса на епошта: m.rita_06@hotmail.com телефон/факс: 044/381336

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација 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 на моторни бензини и дизел горива за
службени возила
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Теарце
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
Набавка на моторни бензини и дизел горива за
службени возила.
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 20.12.2021 година
се планира да заврши 20.12.2022 година
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Докумнет за регистрана дејност Изјава за докажување способност
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со наведување на системот за управување и следење на синџирот за снабдување, кој економскиот оператор ќе може да го примени при извршување на договорот:
Согласно со тендерска документација.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 година во 10:00 часот, место: Теарце
V.5) Дополнителни информации НАБАВКА НА
СТОКИ МОТОРНИ БЕНЗИНИ И ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА
СЛУЖБЕНИ ВОЗИЛА
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20541/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина
Петровец
I.1.2) Адреса: ул. „ 1“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Петровец – 1043
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Дарко Тинтоски, адреса на епошта: javninabavki@petrovec.gov.mk телефон / факс:
02 2562239
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација 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:
Услуги на мобилна телефонија
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Петровец
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
32000000-3 - Радио, телевизиска, комуникациска,
телекомуникациска и сродна опрема
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 24
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ ИТЕХНИЧКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
(1) Документ за регистрирана дејност како доказ
дека е регистриран како физичко или правно лице за
вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите
на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 14.12.2021 година во 9:00 часот, место: Општина Петровец
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20546/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Влада на РС
Македонија – Генерален секретаријат
I.1.2) Адреса: бул. „Илинден“ бр.2
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Светлана Крстевска, адреса
на е-пошта: svetlana.krstevska@gs.gov.mk телефон /
факс: 02/3117857
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на стоки - опрема за замена на постоечки нееколошки системи за греење во јавни објекти,
а во врска со спроведување на мерките од програма
за аерозагадување
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување
на услугите, или локација на извршување на работите: Во
објектите наведени во техничката спецификација
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
42510000-4 - Единици за размена на топлина, опрема за климатизација и ладење, и машинерија за филтрирање
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. ОПШТИНА КАРПОШ (Комбиниран систем за
греење со соларни колектори и термални пумпи воздух-вода - опрема за машинска сала во Основно Училиште „Аврам Писевски“ населба-Бардовци, општина Карпош)
2. ОПШТИНА КАВАДАРЦИ (Топлински пумпи во
СОУ „Ќиро Спанџов Брко“ во Општина Кавадарци)
3. ОПШТИНА НЕГОТИНО (Замена на котли во
градинка „Фемо Кулаков“ клон Пролет во Општина
Неготино, Замена на котли во градинка „Фемо Кулаков“ клон Мајски Цвет во Општина Неготино и Печка
на пелети ОУ „Гоце Делчев“, ПУ Курија во општина
Неготино)
4. ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ (Инвентер уреди со
инсталација за греење и ладење во Општина Петровец)
5. ОПШТИНА ВЕЛЕС (Опремата материјалот и работна рака за радијаторско греење за основно училиште во село Бузалково Општина Велес)
6. ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ (Термотехничка
инсталација – греење во ОУ„НАИМ ФРАШЕРИ“-подрачна Ѓурѓевиште, Општина Врапчиште, ТЕРМОТЕХНИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА - ГРЕЕЊЕ ВО ОУ„НАИМ ФРАШЕРИ“ – подрачна Калиште, Општина Врапчиште)
7. ОПШТИНА КОЧАНИ (ТЕРМОТЕХНИЧКИ
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ ВО MУЛТИКУЛТУРЕН ЦЕНТАР – Општина Кочани)
8. ОПШТИНА СТРУМИЦА (Воведување на ново
гориво во колтарата и адаптација на истата за користење на еколошко– ТНГ при ОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“, С.
КУКЛИШ – Општина Струмица, набавка и монтажа
на инвертер клима уреди за греење во ООУ „Маршал
Тито“ во ПУ с. Рич, Општина Струмица и набавка и
монтажа на инвертер клима уреди за греење во ООУ
„Маршал Тито“ во с. Попчево, Општина Струмица)
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9. ОПШТИНА ТЕТОВО (инвертер – клима енергетска ефикасност во греењето на училиштето, ООУ„ИСТИКБАЛ“ – Општина Тетово, Инвертер – клима енергетска ефикасност во греењето на училиштето СОУ
Гимнзија „Кирил Пејчиновиќ“-Тетово, инвертер – клима енергетска ефикасност во греењето на училиштето
ООУ „Кирил и Методиј“ – Тетово)
10. ОПШТИНА КИЧЕВО (ИНСТАЛАЦИИ ЗА
ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ ВО ОУ ,,Санде Штерјоски“ Општина Кичево)
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: Најниска 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.12.2021 година во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
21.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.12.2021
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 29.12.2021 година во 10:00 часот, место: Влада на РСМ – Генерален секретаријат
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20547/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП ВОДОВОД Охрид
I.1.2) Адреса: ул. „НАУМ ОХРИДСКИ“ Б. Б.
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид – 6000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Виолета Јанева, адреса на епошта: jpvodovodohrid@yahoo.com телефон / факс:
046/250-120
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности
- Јавен ред и безбедност.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Течен хлор, технички преглед на боци, закуп на
боци и превоз на хлор
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 900.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Охрид
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
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II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
24000000-4 - Хемиски производи
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор
Времетраење на рамковната спогодба Период во
месеци: 12
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност- ДРД образец,
- Важечко Решение за промет со хемикалии издадено од Министерство за Здравство – Агенција за лекови
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 година во 11:00 часот, место: ЈП
ВОДОВОД ОХРИД, ул. „Наум Охридски“ б. б., 6000
ОХРИД
V.5) Дополнителни информации тел. 046/ 250- 120
лок. 167
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20549/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Аеродром
I.1.2) Адреса: бул. „Јане Сандански“ бр. 109 Б
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ивана Ружиновска Денковиќ
адреса на е-пошта: ivana.ruzinovska@aerodrom.gov.mk
телефон / факс: 02/2400-970
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација 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 на сол за зимско одржување на улици
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: На територија на град Скопје
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
Во тендерска документација
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II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
34927100-2 - Сол за смрзнати патишта
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД)
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор
- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба,
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во

случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран:
- Минимален годишен приход од најмалку
1.000.000,00 денари (поединечно за последните три години - 2018, 2019 и 2020 година).
- Извод од целокупниот приход на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и,
онаму каде што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, и
тоа најмногу за последните три финансиски години
за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано
или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации:
- Минимален годишен приход од најмалку
1.000.000,00 денари (поединечно за последните три години - 2018, 2019 и 2020 година).
IV.2.4) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни
органи или економски оператори), со обезбедување
потврда за извршени испораки или извршени услуги:
- Понудувачот да има успешно искуство во минимум 3 (три) испораки на стоки исти или слични со
предметната област на набавката со вкупна вредност
на испорачаните стоки/договори од минимум
1.000.000,00 денари, склучени и реализирани во последните 3 (три) години од денот на јавното отворање
на понудите.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 година во 10:00 часот, место: Општина Аеродром
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20550/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хиругија
I.1.2) Адреса: „Мајка Тереза“ (Водњанска) бр.17
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
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I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Сузана Цветаноска, адреса
на е-пошта: javninabavki@digestivnahirurgija.com.mk телефон / факс: 3147-235
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Законот - Јавен ред и безбедност.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Пациент сетoви за апликација на течности и цитостатици за пумпата Belmont Hyperthermia pump,
производител Belmont I.C. USA „или еквивалент”
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУУ Клиника за дигестивна хирургија Скопје
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
Во тендерска документација
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и
производи за лична нега
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- сертификати и извештаи издадени од надлежни
тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите
што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:
Дозвола за увоз (одобрение за интервентен увоз)
согласно Законот за лекови и медицински средства.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 13:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 година во 13:00 часот, место:
ЈЗУУ Клиника за дигестивна хирургија (четврти кат).
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

Стр. 36 - Бр. 265

30 ноември 2021

Огласи
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20551/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ,, Кузман
Шапкарев“ н. Драчево, Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Жарко Зрењанин“ 135
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Кристина Дораковска, адреса на е-пошта: kuzmansapkarev@gmail.com телефон/факс: 02 2793 002
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Образование.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на компјутерска опрема и телевизори
(повторена постапка со обезбедени средства од ребалнс на буџет)
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Ф-ко ООУ „Кузман Шапкарев“ – Драчево
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Даден во тендерска документација
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
30200000-1 - Компјутерска опрема и материјал
32324000-0 - Телевизори
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12 или 365 дена
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
-Потврда за Регистрирана дејност издадена од Централен Регистра на РСМ
IV.2.3) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
- Сертификат ISO 9001-2015 или еквивалент
IV.2.4) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- мостри, опис и/или фотографии на производи кои
се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган:
Каталог од производителот за понудените производи.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 г. во 10:00 часот, место: Во просториите на училиштето ООУ„Кузман Шапкарев“ Кисела Вода, ул. „Антон Димитров“ бр.135
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
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Огласи
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20552/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за
администрација
I.1.2) Адреса: ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Василе Неделкоски, адреса
на
е-пошта:
v.nedelkoski@aa.mk
телефон/факс:
3094207/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Продолжување на гаранциски период и поддршка на огнен ѕид од производителот Check point за
период од три години (2022 - 2024)
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани
услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: во просториите на договорниот орган и економскиот оператор
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: во тендерската документација
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
48000000-8 - Софтверски пакети и информатички
системи
72000000-5 - IT услуги: консултации, развивање на
софтвер, интернет и поддршка
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 36
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 г. во 11:00 часот, место: Агенција
за администграција ул. „Јуриј Гагарин“ бр.15 Скопје
V.5) Дополнителни информации во тендерската документација
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
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Огласи
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20553/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет
,,Св. Кирил и Методиј“ Стоматолошки факултет –
Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Мајка Тереза“ бр.43
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Влатко Коколански, адреса
на е-пошта: vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk телефон/факс: 078260818
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Образование.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Стоматолошка опрема
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Стоматолошки 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: Даден во техничката спецификација
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
38000000-5 - Лабораториска, оптичка и прецизна
опрема (со исклучок на стаклена опрема)
II.9) Делива набавка: Да
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:
Сите делови
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Метално подвижно плакарче
2. Апарат за пакување на инструменти
3. Апарат за машинско подмачкување на инструменти
4. Инструмент за чистење забен камен
5. Автоклав Б класа
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 20.12.2021 г.
се планира да заврши 20.11.2022 г.
Период во месеци: 12
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска 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 договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната
набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- изјава за ангажиран технички персонал со сертификат од производителот на опремата или еквивалентен сертификат без оглед на тоа дали тие непосредно
му припаѓаат на економскиот оператор за инсталирање
и поставување на предметот на набавката во соодветните простории (минимум 2 лица),
- изјава за ангажиран технички персонал со сертификат од производителот на опремата или еквивалентен сертификат без оглед на тоа дали тие непосредно
му припаѓаат на економскиот оператор за сервис на опремата за време на гарантниот и по гарантниот период
(минимум 2 лица),
- изјава за ангажиран технички персонал со сертификат од производителот на опремата или еквивалентен сертификат без оглед на тоа дали тие непосредно
му припаѓаат на економскиот операторза обука за користење на опремата на наставниот и соработнички кадар на Факултетот (минимум 1 лице),
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- Изјава дека ќе обезбеди гаранција на опремата за
период од најмалку 3 (три) години, во кој период економскиот оператор е должен да врши бесплатен сервис
и замена на резервни делови за предметот на набавката,
IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
ISO 9001 или еквивалентн.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 8:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 г. во 8:00 часот, место: Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20554/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Радовиш - орган на општината
I.1.2) Адреса: бул. „Александар Македонски“ бр. 7
I.1.3) Град и поштенски код: Радовиш – 2420
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Мане Манев, адреса на епошта: manevmane@yahoo.com телефон/факс: 075/499513
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација 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 на информатичка опрема за основните
училишта и средното општинско училиште
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.693.012 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Радовиш
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Набавка на информатичка опрема за основните училишта и средното општинско училиште
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
32000000-3 - Радио, телевизиска, комуникациска,
телекомуникациска и сродна опрема
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машинерија, опрема и набавки освен мебел и софтверски пакувања
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 1 или 30 дена
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД Образец.
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година во 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 г. во 9:00 часот, место: Општина
Радовиш
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20555/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за
супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување
I.1.2) Адреса: ул.„Стив Наумов“ бр.100,Скопје
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Дионис Стратров, адреса на
е-пошта:
dionis.stratrov@mapas.mk
телефон/факс:
02/3224229
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуги за одржување на постојна ИБМ хардверска опрема
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.016.949,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани
услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или 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:
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 или 12 дена
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Право на учество во постапката има секој економски оператор кој е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот
на набавка или припаѓа на соодветно професионално
здружение согласно со прописите на земјата каде што е
регистриран. 5.3.1.3 За да ја докаже способноста за
вршење професионална дејност, економскиот оператор
треба да достави: – Потврда за регистрирана дејност

30 ноември 2021

Бр. 265 - Стр. 41

Огласи
како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот
на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата
каде што е регистриран.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната
набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
• Понудувачот треба да има ангажирано најмалку 1
(едно) сертифицирано лице за централен сториџ со следниве сертификати или еквивалентен: - IBM Certified
Specialist - Storage Technical V2 - IBM Servicing the
IBM Storwize V3700 • Понудувачот треба да има ангажирано најмалку 1 (едно) сертифицирано лице со следниве сертификати или еквивалентни: - IBM Servicing
the IBM Tape Library TS3500 - IBM Servicing the IBM
POWER8 System • Понудувачот треба да има ангажирано најмалку 1 (едно) сертифицирано лице за сервери DELL PowerEdge T310 и DELL P640 со следниве
сертификати или еквивалентни: - DELL SE Server
Credential • Понудувачот треба да има ангажирано
најмалку 1 (едно) сертифицирано лице за сервери HP
ProLiant ML350p Gen8 со следниве сертификати или
еквивалентни: - Accredited System Engineer HP ProLiant
Servers - Accredited HPE Solution Expert HP ProLiant
Server Solution Integrator V3 • најмалку 1 (едно) лице за
Oracle бази на податоци со следниве или еквиваленти
сертификати: - Oracle Database 12c Administrator
Certified Professional - Oracle Certified Expert, Oracle
Database 12c: RAC and Grid Infrastructure Administrator
Забелешка: за договорниот орган е прифатливо едно
лице да поседува повеќе од еден сертификат или да ги
поседува сите сертификати.
- со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет
како и со опис на своите капацитети за развој и истражување:
• економскиот оператор треба да е технички опремен и оспособен и да располага со потенцијал за реализација на конкретната набавка и обезбедување на квалитет. • поседување на апликативен систем за следење
и евиденција на работни активности за поддршка на
ИТ инфраструктурата со можност за пријава на ескалација. Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на: • Изјава за техничката опременост и оспособеност на економскиот оператор и за потенцијалите со кои тој располага за реализација на конкретната набавка и обезбедување на квалитет. • детален опис на апликативниот
систем за следење и евиденција на работни активности
за поддршка на ИТ инфраструктурата и центарот за
техничка поддршка и одржување со слики од кориснички интерфејс, извештаи, процес дијаграми за инцидент менаџмент, месечни извештаи, извештаи за реализирани активности, процес за затварање на инцидент и
евалуација на квалитет на услуга.
IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
Понудувачот треба да ги исполнува од следниве
стандарди за системи за квалитет: • имплементиран
стандард за квалитет со ИТ сервиси ISO 9001 – 2015
или понов или еквивалентен. • имплементиран стандард за управување со ИТ сервиси ISO 20 000-1:2005
или понов или еквивалентен. • имплементиран стандард за информациска безбедност ISO 27001:2005 или
понов или еквивалентен.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
15.12.2021 година, 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
9.12.2021 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.12.2021
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 15.12.2021 година, во 9:00 часот, место:
ЕСЈН
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20556/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Фармацевтски факултет – Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Мајка Тереза“ бр. 47
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Срѓан Цветановски, адреса
на е-пошта: sc@ff.ukim.edu.mk телефон/факс: 3126032
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на инструмент за дигитална полимеразна верижна реакција (dPCR) во врска со проект од
МОН
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи, Фармацевтски 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 поимник Шифра Опис 33000000-0 - Медицинска опрема,
фармацевтски и производи за лична нега
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II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 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: Најниска 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 договорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни
органи или економски оператори), со обезбедување
потврда за извршени испораки или извршени услуги:
а) авторизација од производителот на опремата дека фирмата е овластена да ја спроведе набавката и потоа да ја сервисира предметната опрема, б) листа на
главни испораки на стоки или извршени услуги во по-

следните три години, со вредности, купувачи (договорни органи или економски оператори) и време на одговор од нарачка до испорака или од пријава на проблем
до сервисирање; в) потврди за квалитетна и навремена
испорака, монтажа, сервисирање или превентивно одржување во последните 3 години издадена од примателите, минимум 2 потврди
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната
набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
изјава за техничкиот персонал кој ќе учествува во
извршувањето на јавната набавка и сервис во периот на
важност на договорот, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор или се
дополнително ангажирани, со приложување на кратка
биографија на лицата кои ќе бидат ангажирани како
технички персонал и стручен кадар во предметниот договор
- мостри, опис и/или фотографии на производи кои
се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган:
докази за исполнување на минималните барања наведени во техничката спецификација: а) брошури
и/или каталози од апаратот што се нуди каде јасно и
недвосмислено може да се видат соодветните технички
спецификации на предметот на понудата на економскиот оператор,; б) протокол за спроведување на проверка на апаратот при инсталација во која ќе бидат содржани сите дефинирани параметри и граници на прифатливост кои се наведени во техничката спецификација;
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.12.2021 година, 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
21.12.2021 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.12.2021
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 29.12.2021 година, во 9:00 часот, место: Архива на Фармацевтски факултет, Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20563/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Технолошкометалуршки факултет
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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 документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
UV/Vis спектрофотометар и сетови за анализа и
репроматеријали за UV/Vis анализи
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.271.186 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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:
УВ/Вис спектрофотометар и сетови за анализа и
репроматеријали за УВ/Вис анализи
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
38000000-5 - Лабораториска, оптичка и прецизна
опрема (со исклучок на стаклена опрема)
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 20.12.2021 година
се планира да заврши 19.4.2022 год.
Период во месеци: 4 или 120 дена
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 14.12.2021 година, во 11:00 часот, место:
Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20566/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за одбрана – Сектор за логистика
I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ бр. 116
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
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I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Марија Крстевска, адреса на
е-пошта: marija.krstevska@mod.gov.mk телефон/факс:
02/328-3028
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност: Државни органи - Одбрана
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изработка на документи за услугата царина и
шпедиција
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 847.458 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги Категорија на услуга број: 20 Дополнителни транспортни услуги
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:
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
79131000-1 - Услуги во врска со документација
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран и
- Одобрение за вршење на работи за застапување во
царинските постапки издадено од Централна управа на
Царинската управа на РСМ при Министерството за финансии.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
17.12.2021 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
11.12.2021 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.12.2021
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 17.12.2021 година, во 10:00 часот, место:
Сектор за логистика бул. „Илинден“ б. б., Скопје - сала
за состаноци
V.5) Дополнителни информации
Наведено во тендерска документација.
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20564/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар
за јавно здравје – Охрид
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I.1.2) Адреса: ул. „Сирма Војвода“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид – 6000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Несторова, адреса на
е-пошта:
jncjzohrid@gmail.com
телефон/факс:
046/231030
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Канцелариски мебел - стока - канцелариски мебел – канцелариски столици и фотељи со вклучена
изработка, испорака и монтажа
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 3.8 Начин на испорака 3.8.1 Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорача и
монтира во седиштето на ЈЗУ ЦЈЗ Охрид на адреса ул.
„Сирма Војвода“ б. б., Охрид 3.9 Рок на испорака 3.9.1
Носителот на набавката е должен предметот на набавка
да го испорача во рок од 5 од денот на склучување на
договорот за јавна набавка на барање на договорниот
орган во седиштето на ЈЗУ ЦЈЗ Охрид на адреса ул.
„Сирма Војвода“ б. б., Охрид
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:
канцелариски столици и фотељи со вклучена изработка, испорака и монтажа
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис
39000000-2 - Мебел (вклучувајќи канцелариски мебел), покуќнина, домашни уреди (со исклучок на осветлување) и производи за чистење
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 27.12.2021 година
се планира да заврши 27.12.2022
Период во месеци: 12
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
5.3.1.3 За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да
достави: – Потврда за регистрирана дејност како доказ
дека е регистриран како физичко или правно лице за
вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка
или доказ дека припаѓа на соодветно професионално
здружение согласно со прописите на земјата каде што е
регистриран.
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 економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган:
5.3.3.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови од потточка 5.3.3.1
со доставување на: - Мостри од понудената стока на
локација од договорниот орган - Изјава од понудувачот
дека ќе обезбеди овластен сервисер
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
08.12.2021 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
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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 14.12.2021 година, во 12:00 часот, место: ЈЗУ
ЦЈЗ Охрид, ул. „Сирма Војвода“ б. б., Охрид
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20565/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за внатрешни работи на РСМ
I.1.2) Адреса: ул. „Димче Мирчев“ бр. 9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Маја Јованчевска Кепевска,
адреса
на
е-пошта:
maja_jovancevskakepevska@moi.gov.mk телефон/факс: 072333565
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност: Државни органи - Јавен ред и
безбедност.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Потрошни материјали за ОКТИВ
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Централен магацин на МВР
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
33140000-3 - Медицински потрошен материјал
II.9) Делива набавка: Да
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:
Сите делови
Дел број. Опис на делот за набавка
1. 1. Средства дезинфекција
2. 2. Средства за хигиена
3. 3. Заштитни маски за работа во лабораторија
4. 4. Заштитни слушалки – антифони
5. 5. Бели работни платнени мантили со долги ракави
6. 6. Стаклени контејнер ( тегла ) со метален капак
со навој
7. 7. Бензидин прашок
8. 8. Серум Анти-Коза - апликативен за форензичка
примена

9. 9. Имунохроматографски тест касети за брзо одредување крвна група
10. 10. Мануелни микропанчери наменети за пробивање ФТА картици
11. 11. Кит за квалитетно и квантитетно одредување
на вкупна хумана ДНК
12. 12. Петослојна композитна подлога за сечење
13. 13. Материјал за траги од испалување со огнено
оружје
14. 14. Референтни материјали и стандарди за експлозиви
15. 15. Chloroform
16. 16. Diethylether
17. 17. Еthanol (Puriss, 96%, Ph.Eur.)
18. 18. Еthanol 70%
19. 19.Меthanol
20. 20. Potassium Hydroxide
21. 21. Sulfanilic acid
22. 22. Palladium Chloride
23. 23. Potassium dihydrogen Phosphate
24. 24. Selenic Acid (Purum ≥97%)
25. 25. Дестилирана дејонизирана вода
26. 26. Platinic chloride
27. 27. Imunodiacetic acid sodium
28. 28. Proteinase K
29. 29. Физиолошки раствор
30. 30. Agar-agar (Extra pure)
31. 31. Cobalt(II) thiocyanate, min. 95%
32. 32. Glycerine min 98%
33. 33. Високо алкален течен концентрат за машина
за лаб.стакларија КОН
34. 34. Неорганска киселина за неутрализација на
машина за лаб.садови
35. 35. Acetonitrile HPLC grade
36. 36. Гумени капачиња за стаклени шишенца од
10мл со состав PTFE/црвена
37. 37. Стерилна газа за општа употреба
38. 38. Стерилна газа за општа употреба
39. 39. Лабораториска стакларија
40. 40. Пластични нестерилни продолжетоци, компатибилни за автоматски пипети марка Brand или еквивалент
41. 41. Пластични стерилни продолжетоци, компатибилни за автоматски пипети марка Brand или еквивалент, спакувани во кутии по минимум 96 парчиња
42. 42. Пластични стерилни продолжетоци со филтер, компатибилни за автоматски пипети марка Brand
или еквивалент, спакувани во кутии по минимум 96
парч.
43. 43. Колона за HPLC, RP – C18
44. 44. Полначи за батерии - за батерии ААА и АА
45. 45. Батерии за опрема
46. 46. Батерија за фотоапарат CANON
47. 47. Батерија за фотоапарат NIKON
48. 48. SSD дискови
49. 49. Фото хартија за принтање фотографии на А4
формати
50. 50. Потрошен материјал за Фото принтер
EPSON Sure Lab SL-D700 model N191A
51. 51. Потрошен материјал за принтер XEROXWORK CENTRE 6515
52. 52. Паста за детекција на вода во нафтени деривати
II.10) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор
Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 3
II.11) Алтернативни понуди Не
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II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 36
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска 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 договорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични 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 договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност: • потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на рамковната спогодба за
јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија
надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Северна Македонија.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.12.2021 година, 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
21.12.2021 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.12.2021
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 29.12.2021 година, во 9:00 часот, место: Комплекс МВР, зграда 5, сала за состаноци
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 20568/2021
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Влада на РС
Македонија – Генерален секретаријат
I.1.2) Адреса: бул. „Илинден“ бр.2
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Оливера Костиќ Кипровска,
адреса на е-пошта: olivera.kiprovska@gs.gov.mk телефон/факс: 02/3117857
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуги за преведување
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 копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и
телевизиско емитување на програма)
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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
79530000-8 - Услуги за преведување
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор
Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 2
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II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 24
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдобар однос меѓу цена и квалитет
Критериуми
Бодови
Цена
- 80
Квалитет
- 20
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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични
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 договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 доказ дека
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно
со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
14.12.2021 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2021 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.12.2021
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 14.12.2021 година, во 10:00 часот, место:
Влада на РС Македонија – Генерален Скретаријат
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29.11.2021 г.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
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