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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

942. 

Врз основа на член 4-г од Законот за минимална 

плата во Република Северна Македонија („Службен 

весник на Република Македонијa“ бр. 11/12, 30/14, 

180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр.124/19, 

239/19 и 41/22), министерот за труд и социјална поли-

тика во согласност со министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАН-

СИСКА ПОМОШ ЗА ИСПЛАТА НА РАЗЛИКАТА 

ОД ПРИДОНЕСИТЕ НА НЕТО-ЗГОЛЕМЕНАТА  

МИНИМАЛНА ПЛАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на обез-

бедување на финансиска помош за исплата на разлика-

та од придонесите на нето-зголемената минимална пла-

та од Буџетот на Република Северна Македонија, сог-

ласно член 4-а од Законот за минимална плата во Ре-

публика Северна Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 

129/15, 132/17 и 140/18 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 124/19, 239/19 и 41/22 (во 

натамошниот текст: Законот). 

 

Член 2 

 При поднесување на месечната пресметка за интег-

рирана наплата до Управата за јавни приходи согласно 

Законот за придонеси од задолжително социјално оси-

гурување, за периодот од март 2022 година - декември 

2022 година, од страна на работодавачот се означуваат 

вработените лица за кои се бара обезбедување на фи-

нансиска помош за исплата на разликата од придонеси-

те на нето зголемената минимална плата, со шифра 405 

во поле 3.23 од клиентскиот софтвер. 

 

Член 3 

Од страна на Управата за јавни приходи, по прие-

мот и обработката на податоците од член  2 од овој 

правилник, се врши контрола на исполнетоста на усло-

вите од член 4-б ставови (1) и (2) и условите од член 4-

е од Законот, а преку Декларацијата за прием, се извес-

тува  работодавачот дека ги исполнува условите, од-

носно се предупредува работодавачот дека не ги ис-

полнува  условите. 

Член 4 

Доколку Управата за јавни приходи,  го известила 

работодавачот дека ги исполнува  условите од член 4-б 

ставови (1) и (2)  и условите од член 4-е од Законот,  во 

рокот утврден во член 4-в став (2) од Законот, до Ми-

нистерството за труд и социјална политика се доставу-

ваат податоците кои се однесуваат:  

 а) на работодавачот 

- назив и седиште на обврзникот за пресметка и уп-

лата;  

- единствен даночен број; 

- година и месец; 

- фолио број; 

- деловна банка и  

- трансакциска сметка;  

б) на вработениот 

- ЕМБГ; 

- ознака за вработениот за обезбедување финансис-

ка помош (шифра 405); 

- бруто-основица (бруто плата); 

- нето-основица (нето плата); 

- вкупен износ на придонеси и ДЛД;     

- износ на нето зголемена плата  за финансиска по-

мош;  

 - износ на финансиска помош.        

 

Член 5 

По добивањето на податоците од член 4 од овој 

правилник, од страна на Министерството за труд и со-

цијална политика се врши електронска обработка на 

истите и се креира налог за исплата на  финансиска по-

мош на  работодавачите за исплата на  разликата од 

придонесите на нето зголемената минимална плата. 

 

Член 6 

 Од страна на работодавачот за секоја промена на 

деловната трансакциска сметка на која  прима прилив 

по основ на  финансиска помош за исплата на  разлика-

та од придонесите на нето зголемената минимална 

плата, се доставува  писмено барање потпишано од уп-

равителот на работодавачот,  до Министерството за 

труд и социјална политика за промена на сметката, во 

кое треба да бидат содржани следните податоци: 

- назив на фирма; 

- ЕДБ;  

- матичен број на фирма; 

- датум на промена на сметката; 

- копија од новата трансакциска сметка и 

- контакт телефон. 
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Член 7 
Во случај од член 4-д став (2) од Законот,  добиена-

та финансиска помош за исплата на разликата од при-
донесите на нето зголемената минимална плата, рабо-
тодавачот ја враќа на преодна сметка 889 на Министер-
ството за труд и социјална политика. 

 
Член 8 

Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-
нува да важи Правилникот за начинот на обезбедување 
на финансиската помош за исплата на минималната 
плата („Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.138/17). 

  
Член 9 

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

 

Министер за финансии, 
Министер за труд и 
социјална политика, 

Fatmir Besimi, с.р. Јованка Тренчевска, с.р. 
  

Бр. 20-2099/1 Бр. 08-2700/1 
28 март 2022 година 23 март 2022 година 

Скопје Скопје 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

943. 
Врз основа на член 23 став (7) од Законот за проши-

рена одговорност на производителот за управување со 
посебните текови на отпад (*) („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.215/21 ) министерот 
за животна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕК НА ОТПАД, ЗА СЕКОЈ 

ПОСЕБЕН ТЕК НА ОТПАД, КАКО И НАЧИНОТ 
НА ИЗДАВАЊЕТО НА ДОЗВОЛАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на образецот на дозволата за тек на отпад, за 

секој посебен тек на отпад, како и начинот на издава-
њето на дозволата. 

 
Член 2 

Дозволата за тек на отпад се издава на образец во 
А4 формат на хартија во бела боја.  

Член 3 
Дозволата за тек на отпад односно дозволата за се-

кој посебен тек на отпад се издава на начин пропишан 
согласно Законот за проширена одговорност на произ-
водителот за управување со посебните текови на отпад 
(*) со решение од страна на стручниот орган. 

 
Член 4 

Формата и содржината на образецот на дозволата за 
тек на отпад за управување со отпад од пакување е да-
дена во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник. 

 
Член 5 

Формата и содржината на образецот на дозволата за 
тек на отпад за управување со отпадни батерии и аку-
мулатори е дадена во Прилог 2 кој е составен дел од 
овој правилник. 

 
Член 6 

Формата и содржината на образецот на дозволата за 
тек на отпад за управување со отпадна електрична и 
електронска опрема е дадена во Прилог 3 кој е соста-
вен дел од овој правилник. 

 
Член 7 

Формата и содржината на образецот на дозволата за 
тек на отпад за управување со отпадни масла е дадена 
во Прилог 4 кој е составен дел од овој правилник. 

 
Член 8 

Формата и содржината на образецот на дозволата за 
тек на отпад за управување со отпадни гуми е дадена 
во Прилог 5 кој е составен дел од овој правилник. 

 
Член 9 

Формата и содржината на образецот на дозволата за 
тек на отпад за управување со отпад од текстил е даде-
на во Прилог 6 кој е составен дел од овој правилник. 

 
Член 10 

Формата и содржината на образецот на дозволата за 
тек на отпад за управување со искористени возила е да-
дена во Прилог 7 кој е составен дел од овој правилник. 

 
Член 11 

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

 
Бр.13-1692/2 Министер за животна средина 

29 март 2022 година и просторно планирање, 
Скопје Насер Нуредини, с.р.
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Në bazë të nenit 23 paragrafi (7) nga Ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit për menaxhimin e rrjedhave 
të veçanta të mbeturinave (*) (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 215/2021) Ministri i 
Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor miratoi 
 

RR E G U LL O R E 
PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E FORMULARIT TË LEJES PËR ÇDO RRJEDHË TË VEÇANTË 

MBETJESH DHE MËNYRËN E DHËNIES SË LEJES 
 

Neni 1 
Kjo rregullore rregullon formën dhe përmbajtjen e formularit të lejes për rrjedhjen e mbeturinave, për secilën 

rrjedhë të veçantë të mbeturinave dhe mënyrën e dhënies së lejes. 
 

Neni 2 
Leja e rrjedhave të mbeturinave lëshohet në një formular format A4 në letër me ngjyrë të bardhë.  

 
Neni 3 

Leja e rrjedhave të mbeturinave respektivisht leja për çdo rrjedhë të veçantë të mbeturinave lëshohet në 
pajtueshmëri me Ligjin për përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit për menaxhimin e rrjedhave të veçanta të mbeturinave 
(*) me vendim nga ana e organit përkatës. 

 
Neni 4 

Forma dhe përmbajtja e formularit të lejes për rrjedhën e mbeturinave për menaxhimin e mbeturinave nga paketimi 
është dhënë në Shtojcën 1 që është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje.  

 
Neni 5 

Forma dhe përmbajtja e formularit të lejes për rrjedhën e mbeturinave për menaxhimin e mbeturinave të baterive 
dhe akumulatorëve është dhënë në Shtojcën 2 që është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje.  

 
Neni 6 

Forma dhe përmbajtja e formularit të lejes për rrjedhën e mbeturinave për menaxhimin e mbeturinave të paisjeve 
elektrike dhe elektronike është dhënë në Shtojcën 3 që është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje.  

 
Neni 7 

Forma dhe përmbajtja e formularit të lejes për rrjedhën e mbeturinave për menaxhimin e mbetjeve të vajrave është 
dhënë në Shtojcën 4 që është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje. 

 
Neni 8 

Forma dhe përmbajtja e formularit të lejes për rrjedhën e mbeturinave për menaxhimin e mbetjeve nga gomat është 
dhënë në Shtojcën 5 që është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje. 

 
Neni 9 

Forma dhe përmbajtja e formularit të lejes për rrjedhën e mbeturinave për menaxhimin e mbetjeve nga tekstili 
është dhënë në Shtojcën 6 që është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje. 

 
Neni 10 

Forma dhe përmbajtja e formularit të lejes për rrjedhën e mbeturinave për menaxhimin e automjeteve të 
shfrytëzuara është dhënë në Shtojcën 7 që është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje. 

 
Neni 11 

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut”. 

 
Nr.13-1692/2 Мinistër i Mjedisit Jetësor 

29.3.2022 dhe Planifikimit Hapësinor 
Shkup Naser Nuredini, d.v. 
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944. 
Врз основа на член 18 став (8) од Законот за проширена одговорност на производителот за управување со 

посебните текови на отпад (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 215/21), министерот 
за животна средина и просторно планирање, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОТВРДАТА ЗА 

ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПРОШИРЕНАТА ОДГОВОРНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБЕН 
ТЕК НА ОТПАД 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината, како и начинот на доставување на потврдата за 
исполнување на проширената одговорност за управување со посебен тек на отпад. 

 
Член 2 

(1) Потврдата за исполнување на проширената одговорност за управување со посебен тек на отпад се изда-
ва во А4 формат на хартија во бела боја. 

(2) Формата и содржината на Потврдата од ставот (1) на овој член за уплатен надоместок за управување со 
посебен тек на отпад или за воспоставување на самостоен систем за управување со посебен тек на отпад се да-
дени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.  

(3) Формата и содржината на Потврдата од ставот (1) на овој член за вклучување во системот на колективен по-
стапувач за управување со посебен тек на отпад се дадени во Прилог 2 кој е составен дел од овој правилник. 

(4) Потврдата од ставовите (2) и (3)  на овој член се доставува до адресата на производителот по пошта или 
преку електронска пошта. 

 
Член 3 

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

 
Бр.13-1856/2 Министер за животна средина 

29 март 2022 година и просторно планирање, 
Скопје Насер Нуредини, с.р. 
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Në bazë të nenit 18 paragrafit (8) të Ligjit për Përgjegjësinë e Zgjeruar të Prodhuesit për Menaxhimin e Rrjedhave 
të Veçanta të Mbeturinave (*) (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 215/21), ministri i Mjedisit 
Jetësor dhe Planifikim Hapësinor, solli 

 
RR E G U LL O R E 

PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN, SI DHE MËNYRËN E DORËZIMIT TË CERTIFIKATËS PËR 
PËRMBUSHJEN E PËRGJEGJËSISË SË ZGJERUAR PËR MENAXHIMIN E RRJEDHËS SË VEÇANTË  

TË MBETURINAVE 
 

Neni 1 
Me këtë Rregullore përcaktohet forma dhe përmbajtja si dhe mënyra e dorëzimit të certifikatës për përmbushjen e 

përgjegjësisë së zgjeruar për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të mbeturinave. 
 

Neni 2 
(1) Certifikata për përmbushjen e përgjegjësisë së zgjeruar për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të mbeturinave 

lëshohet në format A4 në letër me ngjyrë të bardhë. 
(2) Forma dhe përmbajtja e Certifikatës nga paragrafi (1) i këtij neni për tarifën e paguar për menaxhimin e 

rrjedhës së veçantë të mbeturinave ose për themelimin e sistemit të pavarur për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të 
mbeturinave janë dhënë në Shtojcën 1 që është pjesë përbërse  e kësaj rregulloreje. 

(3) Forma dhe përmbajtja e Certifikatës nga paragrafi (1) i këtij neni për përfshirje në sistemin e operatorit kolektiv 
për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të mbeturinave janë dhënë në Shtojcën 2 që është pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje. 

(4) Certifikata nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni dorëzohet në adresën e prodhuesit me postë ose me e-mail. 
 

Neni  3 
Kjo Rregullore hyn në fuqi të nesërmen e ditës së publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut”.  
 

Nr.13-1856/2 Мinistër i Mjedisit Jetësor 
29.3.2022 dhe Planifikimit Hapësinor 

Shkup Naser Nuredini, d.v. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
945. 

Врз основа на член 2 став 1 точка 28, член 9 и член 
27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на РM“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 
135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 
23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр. 
31/2020 и бр. 288/2021), Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Северна Македонија, постапувајќи 
по Барањето на Акционерско Друштво за осигурување 
ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје поднесено на ден 22.3.2022 
година, на седницата одржана на ден 25.3.2022 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Акционерско Друштво за осигурување ГРА-

ВЕ НЕЖИВОТ Скопје се дава одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна 
понуда – шестта емисија  на 1.000 нови обични акции 
со вкупен износ на емисијата од 1.000.000 евра, соглас-
но Одлуката бр.0201-1/12 од 16.03.2022 година за зго-
лемување на основната главнина на Акционерско 
Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје со 
издавање на акции по пат на приватна понуда со 
шестта емисија на акции на институционален инвести-
тор, донесена од Собранието на акционери на Друш-
твото. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр.0201-1/12 од 
16.03.2022 година за зголемување на основната главни-
на на Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ 
НЕЖИВОТ Скопје со издавање на акции по пат на при-
ватна понуда со шестта емисија на акции на институ-
ционален инвеститор. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност 
по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија да донесе решение за упис на зголемувањето на 
основната главнина. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во Депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија  да дос-
тави доказ дека е извршен упис на акциите. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
Број  УП 1 10-32     Комисија за хартии од вредност 

25 март 2022 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

 
Në pajtim me nenin 2, paragrafi 1, pika 28, nenin 9 dhe 

nenin 27 të Ligjit të Letrave me Vlerë (Gazeta Zyrtare e 
RM-së numër 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 
135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 
23/2016, 83/2018 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-së numër 
31/2020 dhe nr. 288/2021), Komisioni i Letrave me Vlerë i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke e shqyrtuar 
kërkesën e Shoqërisë aksionare të sigurimeve GRAVE 
NEZHIVOT Shkup, të parashtruar më datë 22.3.2022, në 
seancën e mbajtur më datë 25.3.2022 miratoi 

 
A K T V E N D I M 

PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PËR EMETIM TË 
LETRAVE ME VLERË AFATGJATË ME ANË TË 

NJË OFERTE PRIVATE 
 
1. Shoqërisë aksionare të sigurimeve GRAVE 

NEZHIVOT Shkup i jepet miratimi për emetim të letrave 
me vlerë afatgjatë me anë të një oferte private – emetimi i 
gjashtë i 1.000 aksioneve të zakonshme, në shumë totale 
prej 1.000.000 euro, në përputhje me Vendimin nr.0201-
1/12 të datës 16.3.2022 për rritjen e principalit themelor të 
Shoqërisë aksionare të sigurimeve GRAVE NEZHIVOT 
Shkup me emetimin e aksioneve me anë të një oferte 
private me emetim të gjashtë të aksioneve një investitori 
institucional, të miratuar nga Kuvendi i aksionarëve të 
shoqërisë.   

2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, sipas pikës 1 të 
këtij aktvendimi, është i obliguar që t’i kryejë të gjitha 
detyrimet e letrave me vlerë brenda afatit dhe në mënyrën e 
paraparë me Ligjin dhe Vendimin nr 0201-1/12 të datës 
16.03.2022 për rritjen e principalit themelor të Shoqërisë 
aksionare të sigurimeve GRAVE NEZHIVOT Shkup me 
emetimin e aksioneve me anë të një oferte private me 
emetim të gjashtë të aksioneve një investitori institucional. 

3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, sipas pikës 1 të 
këtij aktvendimi, është i obliguar që brenda 8 (tetë) ditësh 
nga realizimi i emetimit të paraqesë për regjistrim rritjen e 
principalit themelor në Regjistrin Tregtar. 

4. Miratimi për emetimin e letrave me vlerë me anë të 
një oferte private do të zbatohet me kusht që Regjistri 
Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratojë 
aktvendim për regjistrimin e rritjes së principalit themelor. 
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5. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, sipas pikës 1 të 
këtij aktvendimi, është i obliguar që t’i dorëzojë letrat me 
vlerë për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë 
brenda 3 (tre) ditë pune nga regjistrimi i rritjes së 
principalit themelor në regjistrin tregtar. 

6. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, sipas pikës 1 të 
këtij aktvendimi, është i obliguar që brenda 5 (pesë) ditë 
pune nga regjistrimi i aksioneve në Depozitarin e Letrave 
me Vlerë, të dorëzojë provë te Komisioni i Letrave me 
Vlerë se është bërë regjistrim i aksioneve.  

7. Ky aktvendim do të botohet në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
Numër PA1 10-32 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës

25.3.2022 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja, 

 Mr.Sc. Nora Aliti, d.v.
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
946. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 
од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.96/19), член 8 став (3) 
од Правилникот за формирање на највисоки малопро-
дажни цени на одделни нафтени деривати и горива за 
транспорт („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 108/20, 133/20, 49/22, 54/22 и 64/22) и 
Одлуката за определување на ескалираната густина е 
и деескалираната густина d на секој нафтен дериват и 
гориво за транспорт, висината на надоместокот P за 
премија, транспортните трошоци Т до склад во Репуб-
лика Северна Македонија и висината на надоместокот 
D за трошоци за работење преку склад и трговска 
маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до 
бензински станици и крајни потрошувачи („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.238/21 и 
52/22) Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, на седница-
та одржана на 31.3.2022 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 
 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 83,50 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 85,50 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 85,50 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 81,50 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  -  56,130 (денари/килограм) 

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

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

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

 
Член 2 

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

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

- 50,269 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 52,051 (денари/литар) 

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

- 59,023 (денари/литар) 

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

- 55,302 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  - 44,678 (денари/килограм) 

 
Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа oдлука, содржан е  надоместок за тро-
шоци за работење преку склад и трговска маржа, кој-
што за Еуросупер БС-95 е во износ од 3,920 денари/ли-
тар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 3,956 денари/ли-
тар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 4,124 де-
нари/литар и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 
4,199 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надо-
местокот е во износ од 2,00 денар/килограм. 

 
Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1 
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 
од склад до бензински станици во износ од  0,75 де-
нари/литар за сите нафтени деривати. 

 
Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа одлука содржан е надоместокот за 
финансирање на активностите во областа на животната 
средина што согласно член 184 став (1)  од Законот за 
животната средина го плаќаат обврзниците утврдени 
со овој закон: 
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- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

- 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 0,080 (денари/литар) 

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

- 0,030 (денари/литар) 

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

- 0,040 (денари/литар) 

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

 
Член 6 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за за-
должителни резерви на нафта и нафтени деривати што 
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврз-
ниците при увоз и/или производство на нафтени дери-
вати: 

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

- 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 0,890 (денари/литар) 

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

- 0,300 (денари/литар) 

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

- 0,300 (денари/литар) 

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

 
Член 7 

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

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

- 20,00  (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 20,00  (денари/литар) 

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

- 13,50  (денари/литар) 

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

- 13,50  (денари/литар) 

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

 
Член 8 

Со денот на отпочнувањето на примена на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување на 
највисоки малопродажни цени на нафтените деривати 
и горива за транспорт („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 77/22). 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, се објавува во “Службен весник на Република 
Северна Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, а  ќе отпочне да се при-
менува од 00:01 часот на 01.04.2022 година. 

 
Бр. 02-795/1 Претседател  

31 март 2022 година     
Скопје 

на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

    Република Северна Македонија, 
 Марко Бислимоски, с.р. 

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

16 të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” nr.  96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.96/19), nenit 8 
paragrafi (3) të Rregullores së Formimit të Çmimeve më të 
Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të 
Naftës dhe të Lëndëve Djegëse të Transportit (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 108/20, 
133/20, 49/22, 54/22 dhe 64/22) dhe vendimit për 
përcaktimin e dendësisë së përshkallëzuar е dhe dendësisë 
së pashkallëzuar d të secilit derivat të naftës dhe të lëndës 
djegëse të transportit, shumës së kompensimit P për premi, 
shpenzimeve të transportit Т deri te depozita e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut dhe shumës së kompensimit D për 
kompensime për punën përmes depozitës dhe marzhës 
tregtare me shpenzime të përfshira të transportit nga 
depozita deri te stacionet e benzinës dhe te konsumatorët e 
fundëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr.238/21 dhe 52/22) Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31.3.2022, 
miratoi këtë  

 
V E N D I M 

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

NAFTËS DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË 
TRANSPORTIT 

 
Neni 1 

(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të 
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit 
janë: 

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95 

- 83,50 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

- 85,50 (denarë/litër) 

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

- 85,50 (denarë/litër) 

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

- 81,50 (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU  -   56,130 (denarë/kilogram) 
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(2) Tregtarët me shumicë dhe pakicë të derivateve të 
naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, mund të 
formulojnë çmime edhe më të ulëta të derivateve të 
ndryshme të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, 
nga çmimet më të larta të përcaktuara sipas paragrafit (1) të 
këtij neni.  

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

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

 
Neni 2 

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

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  

- 50,269 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

- 52,051 (denarë/litër) 

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

- 59,023 (denarë/litër) 

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

- 55,302 (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU  - 44,678 (denarë/kilogram) 

 
Neni 3 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, përfshihet edhe 
kompensimi për shpenzime për punën përmes depozitës 
dhe marzhës tregtare,e cila për Eurosuperin BS-95 është 
3,920 denarë/litër, për Eurosuperin BS-98 është 3,956 
denarë/litër, për Eurodizelin BS (D-Е V) është 4,124 
denarë/litër dhe për Vajin Ekstra të Lehtë 1 (ЕL-1) është 
4,199 denarë/litër, ndërsa për Mazutin М-1 SU 
kompensimi është 2,00 denarë/kilogram. 

 
Neni 4 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, me përjashtim të 
Mazutit М-1 SU, përfshihet edhe kompensimi për 
shpenzime të transportit nga depozita deri te stacionet e 
benzinës në shumë prej  0,75 denarë/litër për të gjitha 
derivatet e naftës. 

 
Neni 5 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është i përfshirë 
edhe kompensimi i financimit të aktiviteteve të fushës së 
mjedisit jetësor, që sipas nenit 184, paragrafi (1), të Ligjit 
të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e përcaktuar 
me këtë ligj: 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  

- 0,080 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

- 0,080 (denarë/litër) 

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

- 0,030 (denarë/litër) 

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

- 0,040 (denarë/litër) 

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

 
Neni 6 

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

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  

- 0,890 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

- 0,890 (denarë/litër) 

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

- 0,300 (denarë/litër) 

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

- 0,300 (denarë/litër) 

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

 
 

Neni 7 
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 

përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i 
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e 
akcizave kanë këto vlera: 

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  

- 20,00  (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

- 20,00  (denarë/litër) 

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

- 13,50  (denarë/litër) 

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

- 13,50  (denarë/litër) 

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

 
Neni 8 

Në ditën e fillimit të zbatimit të këtij vendimi, nuk vlen 
më vendimi i përcaktimit të çmimeve më të larta të shitjes 
me pakicë të derivateve të naftë dhe të lëndëve djegëse të 
transportit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 77/22). 
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Neni 9 
Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij, 

botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të 
zbatohet nga ora 00:01 datë 1.4.2022. 

  
Kryetari  

i Komisionit Rregullator i Energjetikës
Nr. 02-795/1 dhe i Shërbimeve të Ujit të
31.3.2022 Republikës së Maqedonisë së Veriut,

Shkup Марко Бислимоски, d.v.
   

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
947. 

Врз основа на член 29 од Закон за меѓуопштинска 
соработка (,,Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 14 
и член 50 став 1 точка 16 од Закон за локална самоуп-
рава (,,Службен весник на РМ“ бр.6/02), Одлука за ос-
тварување на меѓуопштинска соработка на Општина 
Богданци со Општина Дојран бр.08-628/3 од 14.3.2022 
година и Одлука за остварување на меѓуопштинска со-
работка на Општина Дојран со Општина Богданци 
бр.08-357/13 од 14.3.2022 година, Општина Богданци, 
застапувана од Градоначалникот Блаже Шапов и Оп-
штина Дојран, застапувана од Градоначалникот Анго 
Ангов, на ден 22.3.2022 година, склучија 

 
Д О Г О В О Р 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА 
СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ОПШТИНА БОГДАНЦИ И  

ОПШТИНА ДОЈРАН 
 

Член 1 
Предмет на овој договор е воспоставување на меѓу-

општинска соработка, односно вршење на определени 
работи од Општина Дојран за Општина Богданци во 
областа на располагање со градежно земјиште сопстве-
ност на Република Северна Македонија  (Односно вра-
ботени лица во Општина Дојран со овластување за уп-
равување со градежно земјиште сопственост на Репуб-
лика Северна Македонија да бидат членови на Комиси-
јата за спроведување на постапки за јавно наддавање и 
да вршат други работи од областа на располагање на 
градежно земјиште сопственост на Република Северна 
Македонија). 
 

Член 2 
Двете договорни страни се договорија работите и 

работните задачи што ги извршуваат вработени лица 
во Општина Дојран кои се со овластување за управува-
ње со градежно земјиште сопственост на Република 
Северна Македонија да ги вршат во име и за сметка на 
Општина Богданци. 
 

Член 3 
Вработени лица во Општина Дојран кои се со ов-

ластување за управување со градежно земјиште соп-
ственост на Република Северна Македонија, за извршу-
вање на работите и работните задачи за Општина Бог-
данци што се предмет на овој договор, ќе ги користат 
објектите и опремата на двете договорни општини. 

Член 4 
Услугите наведени во член 1 од овој Договор, кои 

Општина Богданци ќе ги побара од вработените лица 
кое се со овластување за управување со градежно зем-
јиште сопственост на Република Северна Македонија 
од Општина Дојран, треба да се извршуваат во соглас-
ност со законските прописи, професионално, ефикасно, 
уредно и навремено. 

 
Член 5 

За работното ангажирање на лицата кои се со ов-
ластување за управување со градежно земјиште соп-
ственост на Република Северна Македонија од Општи-
на Дојран, Општина Богданци се обврзува да исплаќа 
финансиски средства за патни и дневни трошоци сог-
ласно законските прописи. 
 

Член 6 
Овој Договор се склучува за времетраење од една 

година, со можност за негово продолжување со склучу-
вање на Анекс на договор. Договорот може да се рас-
кине по слободна волја на една од договорните страни, 
по претходно известување на другата договорна страна 
во рок од 30 дена. 
 

Член 7 
Измена и дополнување на одредбите од овој Дого-

вор за прашања кои не се предвидени со овој Договор, 
а може дополнително да произлезат од тековното рабо-
тење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор. 
 

Член 8 
За евентуално непочитување на одредбите од овој 

Договор, договорните страни се согласија да ги реша-
ваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на 
добрите деловни обичаи. Во спротивно, за споровите 
коишто ќе произлезат од непочитувањето на одредбите 
од овој Договор, надлежен е стварно и месно надлеж-
ниот суд. 
 

Член 9 
Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни при-

мероци, по три за секоја договорна страна.  

 
За корисник на услуга За давател на услуга 

Општина Богданци Општина Дојран 
Градоначалник, Градоначалник, 

 Блаже Шапов, с.р. Анго Ангов, с.р. 
  

Бр. 09-704/1 Бр. 09-381/2 
22 март 2022 година 22 март 2022 година 

Богданци Стар Дојран 
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С У Д С К И  О Г Л А С И  
 
  

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ 
Пред Основниот граѓански суд Скопје е поднесена  

тужбата од тужителот Орде Трајчески од Скопје, Цен-
тар, со адреса на ул. „Мајка Тереза“ бр. 10, преку пол-
номошникот адвокат Жарко Митиќ од Скопје, против 
тужената Горица Ристеска со непозната адреса во 
Франција, по основ развод на брак, со вредност на спо-
рот 20.000 денари. 

Бидејќи тужената Горица Ристеска е со непозната 
адреса на живеење во Франција судот согласно со чл. 
76 од ЗПП, со Решение на тужената ѝ назначи привре-
мен застапник и тоа адвокатот Светлана Антиќ од 
Скопје, која ќе се грижи за интересите на тужената во 
постапката. 

Се повикува тужената Горица Ристеска со непозна-
та адреса на жувеење во Франција, да се јави во судот  
и да се вклучи во постапката како тужена во рок од 30 
дена од денот на објавување на огласот, а во спротивно 
за нејзните интереси ќе се грижи привремениот застап-
ник адвокатот Светлана Антиќ од Скопје, сѐ додека ту-
жената или нејзниот полномошник не се појават пред 
судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Парнично одде-
ление, 13 П2-147/22.                                               (14840) 

___________ 
 
Пред Основниот граѓански суд Скопје, во тек е по-

стапката заведена под ХVII МАЛВП 448/21 по туж-
бата на тужителот Друштво за производство, трговија 

и услуги ТДА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, про-
тив тужениот Игор Божиновски од Скопје, со непозна-
та адреса на живеење, за долг, со вредност 61.000 де-
нари. 

Се предупредува тужениот Игор Божиновски, дека 
привремениот застапник, адвокатот Горан Миленков 
од Скопје, ќе го застапува тужениот во постапката сѐ 
додека тој или неговиот полномошник не се појават 
пред судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје, ХVII МАЛВП 
448/21.                                                                      (14987) 
 
  

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред Основниот суд во Битола, во постапката која 

се води по предлогот на предлагачот Марија Ѓиланова 
од Битола, против противникот Благој Ѓиланов од Би-
тола, за одземање на деловна способност под ОДС бр. 
2/22, на противникот Благој Ѓиланов од Битола му се 
назначува привремен застапник, Кристијан Матовски, 
адвокат од Битола. 

Привремениот застапник ќе го застапува противни-
кот Благој Ѓиланов од Битола за одземање на деловна 
способност во оваа постапка сѐ додека предлогот за од-
земање на деловна способност е правосилно одбиен 
или постапката е завршена, односно сѐ додека да прес-
танат причините поради кои бил назначен како и сѐ 
додека Центарот за социјална работа не го извести су-
дот дека му поставил старател. 

Од Основен суд – Битола, ОДС-2/22.             (14854) 
 
  

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип, се води постапка за-

ведена под бр. П2-100/21, за развод на брак, по тужбата 
на тужителката Васвие Омерова од Штип, против ту-
жениот Нуридин Парлапанов од Штип, со непозната 
адреса на живеење. 

Адвокатот Никола Зенделов од Штип се назначува 
за привремен застапник на тужениот Нуредин Парла-
панов од Штип кој е со непотполна, односно непозната 
адреса на живеење. 

Привремениот застапник ќе ги има сите права и 
должности на законски застапник и ќе го застапува ту-
жениот сѐ додека тој не се јави пред судот или не си 
постави свој полномошник. 

Од Основен суд – Штип, П2-100/21.              (14855) 
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Огласи  
 

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

Основниот граѓански суд Скопје, со Решение I Ст. 
бр. 211/18, I Ст. бр. 143/20 преку стечајниот судија 
Ирена Петрушевска, свикува Собрание на доверители 
на стечајниот должник Скопски саем ДООЕЛ Скопје - 
во стечај со следниот 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Донесување одлука за продажба на имот на 

должникот за: 
 Пакет бр. 1- Трговски марки и тоа називите: САЕМ 

НА ГРАДЕЖНИШТВО со важност до 19.4.2023 го-
дина; саем на книга со важност до 19.4.2023 година; 
Саем на Мебел со важност до 19.4.2023 година; Скоп-
ски саем  со важност до 24.10.2026 година со процене-
та вредност со износ од 12.000 денари, на понудувачот 
ГЛОБАЛ МЕДИА ГРOУП ДООЕЛ Скопје, бул. „8 
Септември“ бр. 13 Скопје, за понудена цена од 9.000 
денари што претставува 75% од проценетата вредност. 

Во врска со спроведената Е-аукција одржана на ден 
4.3.2022 година. 

Собранието на доверители ќе се одржи на ден 
12.4.2022 година во 12:00 часот во судница бр. II на I 
кат, во Основен граѓански суд Скопје. 

Се повикуваат сите доверителите да присуствуваат 
на рочиштето. 

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на 
РСМ“ во еден од дневните весници, на огласната табла 
на судот и кај должникот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (14556) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Ирена Петрушевска, објавува дека со Решение I 
Ст. бр. 200/21, I Ст. бр. 216/21, I Ст. бр. 38/22, I Ст. бр. 
48/22, I Ст. бр. 51/22, I Ст. бр. 54/22 од 28.3.2022 го-
дина, се усвојува предлогот за отворање стечајна по-
стапка над должникот Друштво за производство, гра-
дежништво, промет и услуги ПРОТОТИП ДООЕЛ 
Скопје, поднесен од предлагач-доверител Друштво за 
промет на големо и мало КРУШЕВО ЕКСПОРТ Петар 
и други ДОО увоз-извоз Скопје и други. 

Се отвора стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство, градежништво, промет и услуги 
ПРОТОТИП ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Хрис-
то Татарчев“ бр. 47 А, Скопје, со трансакциска сметка 
број 250022000021576 при Шпаркасе банка Македони-
ја АД Скопје, 270041644230104 при Халк банка АД 
Скопје, 300000001338151 при Комерцијална банка АД 
Скопје, 300000002747076 при Комерцијална банка АД 
Скопје, единствен даночен број 4030990126977 при 
УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на деј-
ност 43.91 – Дејности на покривни конструции. 

За стечаен управник се определува Михаил Моми-
ровски, ул. „23 Октомври“ бр. 13/27, Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
објавувањето на решението во „Службен весник на 
РСМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги односно разлачни права на недвижностите 
што се запишани во јавните книги во рок од 15 дена од 
објавувањето на решението во „Службен весник на 
РСМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. 

Се повикуваат должниците на стечајниот должник 
да ги исполнат своите обврски што ги имаат спрема 
должникот на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања и извештајно собрание на 
доверители на ден 6.6.2022 година во 10:00 часот во 
судница II, I-кат. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (14570) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Сашка Трајковска, објавува дека со Решение 3 
Ст. бр. 53/22 од 25.3.2022 година, се поведува претход-
на постапка за испитување на условите за отворање 
стечајна постапка над должникот МАКЕДОНИЈА СО-
ОБРАЌАЈ АД за превоз услуги и трговија Скопје, со 
седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. 4, Скопје, 
Центар, со трансакциска сметка број 200000098828345 
при Стопанска банка АД Скопје, 210042364160120 при 
НЛБ Тутунска банка АД Скопје, 210042364160314 при 
НЛБ Тутунска банка АД Скопје, 240010373396242 
Универзална инвестициона банка АД Скопје, 
270042364160127 при Халк банка АД Скопје, 
200000000385029 при Комерцијална банка АД Скопје, 
300000004353784 при Комерцијална банка АД Скопје, 
32010002869259 при Централна кооперативна банка 
АД Скопје, 320100028512666 Централна кооперативна 
банка АД Скопје, 320100028512763 при Централна ко-
оперативна банка АД Скопје и 380176679406117 при 
Прокредит банка АД Скопје, единствен матичен број 
на субјектот на уписот 4236416, единствен даночен 
број 4030991115111 при УЈП Регионална дирекција 
Скопје и шифра на дејност 43.39 – Друг патнички коп-
нен транспорт, неспомнат на друго место. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање стечајна постапка на ден 27.4.2022 
година во 9:30 часот, во судница број XXIV на III кат, 
нов дел. 

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

цето Билјана Стефановска ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47-
2/11, Скопје. 

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

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

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

Се забрануваат исплати од сметките на должникот. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

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

Се задолжува должникот да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. 
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Се задолжува привремениот стечаен управник во 
прилог на извештајот за економско-финансиската сос-
тојба на должникот да ги достави и следните потврди: 
потврда од Агенцијата за катастар на недвижности, 
потврда од МВР, потврда од Централен депозитар за 
хартии од вредност, потврда од Заложен регистар, пот-
врда од Град Скопје и потврда од Централниот регис-
тар на РСМ, дали должникот располага со имот во дру-
го трговско друштво. 

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

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (14818) 
__________  

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Љупчо Тодоровски, објавува дека со Решение 2 
Ст. бр. 37/22 од 22.3.2022 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, ус-
луги и трговија ТЕХНОГЛОБАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. „Борис Трајковски 7“ бр. 56, 
Скопје, со трансакциска сметка бр. 210071641220137 
во НЛБ Тутунска банка АД Скопје и број 
280108102909611 во Силк Роуд банка АД Скопје, 
единствен матичен број на субјектот на уписот 
7164122, единствен даночен број 4038016511490 при 
УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на деј-
ност 47.52 – Трговија на мало со метална стока, бои и 
стакла во специјализирани продавници. 

Стечајната постапка не се спроведува поради нема-
ње имот и се заклучува. 

Да се објави оглас на веб-страницата на Централен 
регистар на РСМ – Регионална регистрациона канцела-
рија Скопје, во „Службен весник на РСМ“ и на оглас-
ната табла на судот. 

По правосилноста на Решението, должникот да се 
брише од Централен регистар на РСМ. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (14821) 
___________ 

   
Основниот суд во Куманово, објавува дека со 

Решение Ст. бр. 26/21 од 22.2.2022 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот за испитување на 
условите за отворање стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги НЕШ-ЗЕН 
ДООЕЛ, со седиште на ул. „АВНОЈ“ бр. 103, 
Куманово, со трансакциска сметка број 
270068730220171 при Халк банка АД Скопје, со ЕМБС 
6873022 и ЕДБ 4017013522612 и предмет на работење 
47.11 – Трговија на мало во неспецијализирани 
продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун. 

Стечајната постапка не се спроведува, поради 
немање имот и се заклучува. 

Решението да се објави во „Службен весник на 
РСМ“, на веб-страницата на Централен регистар на 
РСМ и на огласната табла на судот. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од Централен регистар на РСМ. 

Од Основен суд – Куманово.                           (14852) 
                        ___________ 

   
Основниот суд во Куманово, објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 24/21 од 22.2.2022 година, се отвора стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги АУТО ПЛАЦ АЛИУ ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово, со седиште на ул. „Јован Поповиќ“ бр. 
1 Куманово, со трансакциска сметка број 
270068843180163 при Халк банка АД Скопје, ЕМБС 
6884318, ЕДБ 4017013522906 и предмет на работење 
45.11 – Трговија со автомобили и моторни возила од 
лесна категорија.  

Стечајната постапка не се спроведува поради нема-
ње имот и се заклучува. 

Решението да се објави во „Службен весник на 
РСМ“, на веб-страницата на веб-страницата на Центра-
лен регистар на РСМ и на огласната табла на судот. 

По правосилноста на Решението, должникот да се 
брише од Централен регистар на РСМ. 

Од Основен суд – Куманово.                           (14853) 
__________ 

  
Основниот суд во Прилеп, преку стечајниот судија 

Јасмина Шишковска-Стојковиќ, со Решение Ст. бр. 
36/2022 од 22.3.2022 година, поведе претходна поста-
пка за испитување на условите за отворање стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, 
градежништво, трговија на Ненад Колески и др. НЕ-
ВИС увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште на ул. „Алек-
сандар Македонски“ бр. 1А Прилеп, со приоритетна 
дејност 47.19 – Друга трговија на мало во неспецијали-
зирани продавници, со сметка бр. 300020000017398 
при Комерцијална банка АД Скопје, со ЕМБС 5126711 
и ЕДБ 4021996106634. 

Се закажува рочиште за изјаснување по предлогот 
на за отворање стечајна постапка на ден 19.4.2022 го-
дина во 8:45 часот, судница бр. 15 во Основен суд При-
леп, за кога се покануваат предлагачот, овластените 
лица кај должникот и привремениот стечаен управник. 

Се определува привремениот стечаен управник 
Ленка Илиеска од Прилеп, ул. „Тетовска“ бр. 6-б При-
леп, стечаен управник Ленка Илиеска Ленка Киро Или-
еска ТП Скопје, да испита дали должникот има имот 
над кој може да се отвори и е дозволен за спроведува-
ње на стечајната постапка и намирување на трошоците 
на постапката и побарувањата на доверителите и дали 
се исполнети условите за отворање на стечајна поста-
пка. 

 Централен регистар да го објави ова Решение пре-
ку интернет на својата веб-страница. 

Од Основен суд – Прилеп.                               (14857) 
__________ 

  
Основниот суд во Битола објавува дека со Решение 

Ст. бр. 51/22 од 23.3.2022 година, се поведува претход-
на постапка за утврдување на причините за отворање  
стечајна постапка над Друштво за производство, трго-
вија и услуги ЈОВАНА КАФЕ увоз-извоз ДООЕЛ Би-
тола, со седиште на ул. „Генерал Васко Карангелески“ 
бр. 41-лам.3/лок 93, Битола, со ЕМБС на должникот 
7038534 и даночен број 4002015541250 и шифра на деј-
ност 56.30 – Подготовка и послужување на пијалaци, 
со жиро-сметка број 290-0000017688-46 депонент на 
ТТК банка АД Скопје. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 13.4.2022 година, во 
11:00 часот, во судница број 55. 

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

ластениот стечаен управник Даниела Блажевска. 
Се забранува располагање со имотот на должникот, 

освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

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

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

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

Да се објави оглас во „Сл. весник на РСМ“ и на ог-
ласната табла на судот и во Централен регистар на 
РСМ. 

Од Основен суд – Битола.                                (14858) 
___________ 

   
Основниот суд во Битола со Решение Ст. бр. 

42/2022 од 28.3.2022 година над стечајниот должник 
Друштво за производство трговија и услуги АВТО 
СЕРВИС-МИТОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола со 
седиште на бул. „1-ви Мај“ бр. 340 Битола, со жиро-
сметка бр. 500000001386448 во Стопанска банка АД 
Битола, 270070513440138 во Халк банка АД Скопје, со 
ЕМБС 7051344 со даночен број 4002015541919 и пре-
тежна дејност 45.20. Стечајната постапка не се 
спроведува и се заклучува. 

Од Основен суд – Битола.                                (14859)                            
 
 

Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  
 
  

Над подвижен имот - возило сопственост на адвока-
тот Драган Алексов од Скопје, со седиште во Скопје, 
на ул. „Атинска“ бр. 21/12, Скопје, Карпош, со EMБС 
7405529, се заснова заложно право од прв ред заведен 
во Заложниот регистар во Скопје под единствен дело-
воден идентификациски број 10120220001047 во ко-
рист на заложниот доверител Халк банка АД Скопје, со 
седиште во Скопје, Центар, на ул. „Св. Кирил и Мето-
диј“ бр. 54, запишана во Трговскиот регистар на Цен-
тралниот регистар на РСМ, со ЕМБС 4627148, заради 
обезбедување на побарувањето врз основа на Договор 
за регистриран залог врз подвижни предмети со свој-
ство на извршна исправа ОДУ бр. 229/22 од 29.3.2022 
година од нотарот Ана Дојчиновска од Скопје.  (14841) 

__________ 
  

Над недвижност сопственост на ГТУД ТРИМ ДОО 
ОХРИД, ЕМБС 5700248, во Скопје на ул. „Киро Гаври-
ловски“ бр. 5 згр. 1 А2-1 вл. 1 МА 1 бр. 48 ПП со повр. 
од 9 м2, згр. 1 А2-1 вл. 1 МА 1 бр. 48 СТ со повр. од 38 
м2, згр. 1 А2-1 вл. 1 ПО-1 бр. 19 ГМЗП со отворена 
повр. од 16 м2 на КП 737 според Имотен лист бр. 
58935 за КО Центар 2, со правото на зедничка сопстве-
ност на ЗДЖ (ТРИМ ДОО Охрид) во обем кој припаѓа 
на СТ бр. 48 МА 1, како заедничко и неделиво право со 
другите етажни сопственици на етажи на сите ЗДЗ. На 
КП 737 ул. „Киро Гавриловски“ бр. 5 згр.1 А2-1 вл. 1 
(вл.1ПО-1, ПО-2, ПР КГП, вл.1 ХС, Х, ЛФ ) КО Центар 
2 според Имотен лист бр. 58936 за КО Центар 2 изда-
ден од АКН, заснована е хипотека со договор за Дого-
вор ОДУ бр. 57/2019 од 19.4.2019 г., Анекс 1 на Дого-
вор ОДУ 44/2022 од 29.3.2022 год., кај нотарот Слобо-
дан Поповски од Скопје во корист на Централна коопе-
ративна банка АД Скопје за обезбедување кредит во 
износ од 50.000 евра од Договор за станбен кредит 
2002-983/1 од 16.4.2019 год., Анекс 1 бр. 2002-983/2 од 
20.9.2021 г., Анекс бр. 2 кон Договор за станбен кредит 
бр. 2002-983/3 од 20.1.2022 год., склучен со Мартин 
Трнковски од Скопје со ЦКБ.                                (14844) 

Се продава земјоделско земјиште - нива запишано 
во Имотен лист бр. 20 за КО Извор на м. в. „Под 
Лешки“ со бр. на КП 355 дел 1, со површина 732 м2, 
класа 7, за цена од 20 ден за м2, сосопственост на 1/1 
идеални делови на недвижен имот на Неџип Рушити од 
Куманово, с. Черкези.  

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето 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 пра-
вото на првенство на купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Еџевит Аљији од Куманово со седиште на 
ул. „11 Октомври“ бр. 1/7, Куманово.                  (14845) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште од КП бр. 808 дел 
1 во катастарска култура нива, класа 4, со вкупна пов-
ршина од 462.396 м2, опишани во Имотен лист 501 КО 
Добромири со дел на посед 187/8380 и КП бр. 808 дел 3 
катастарска култура нива класа 4, со вкупна површина 
од 54.125 м2 со дел на посед 187/8380 во соптственост 
и двете на Илчо Дишковски и Бобан Дишковски. Опи-
шаниот имот се продава за продажна цена од 922.080 
денари, со тоа што купувачот го плаќа данокот на про-
мет, нотарските и адвокатските трошоци.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите кои граничат 
со наведената парцела во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Андреј Христов од Битола ул. „Јане 
Сандански“ бр. 1-1, приземје.                                (14849) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижен имот - хипотека од прв ред со својство на из-
вршна исправа сочинет од нотар Башким Амети од 
Скопје под ОДУ бр. 330/2022 од 28.3.2022 година, е 
засновано заложно право - хипотека од прв ред во пол-
за на заложниот доверител Халк банка АД Скопје, со 
седиште на ул. „Свети Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје 
со ЕМБС 4627148 заради обезбедување на паричното 
побарување во износ од 56.000,00 евра во денарска 
противвредност, кое произлегува од Договор за стан-
бен кредит КР2022/7829 склучен на ден 24.3.2022 годи-
на и тоа врз следниот недвижен имот: КП 1568, дел 10, 
влез 2, кат МА, број 55, намена на посебен дел од згра-
да СТ, со површина од 60 м2 и КП 1568, дел 10, влез 2, 
кат МА, број 55, намена на посебен дел од зграда ПП 
(тераса, лоѓија, балкон), со површина од 6 м, имот ук-
нижен во Лист за предбележување на градба број 
97017 за КО Чаир, сопственост на заложниот должник 
Друштво за трговија и услуги БИС ОИЛ ДОО Скопје 
со адреса на ул. „1721“ бр. 31, Глумово, Сарај, Скопје 
со ЕМБС 5373514.                                                   (14860) 

__________ 
  

Се објавува засновање на залог на недвижност во 
сопственост на заложниот должник Трговско друштво 
за производство, трговија и услуги РИМЕКО ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Перо 
Наков“ број 116, Скопје, Гази Баба, со Анекс кон Но-
тарски акт - Договор за залог врз недвижен имот со 
својство на извршна исправа, сочинет од нотарот Мери 
Весова под ОДУ број 1121/18 од 26.12.2018 година, кој 
Анекс е сочинет од нотарот Мери Весова под ОДУ број 
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243/22 од 30.3.2022 година, со кој се заснова хипотека 
на недвижности во Скопје, КО Маџари, и тоа деловен 
простор на КП 1125/23, ул. „Перо Наков“ 116, зграда 1, 
намена на зграда Г2-6, влез 1, кат ПР, број 1, П, со пов-
ршина 297 м2, КП 1125/23, ул. „Перо Наков“ 116, згра-
да 129, намена на зграда Г2-6, влез 1, кат К-1, број 1, 
ДП, со површина 318 м2, КП 1125/23, ул. „Перо Наков“ 
116, зграда 129, намена на зграда Г2-6, влез 1, кат ПР, 
број -, ДП, со површина 304 м2, КП 1125/23, ул. „Перо 
Наков“ 116, зграда 130, намена на зграда Г2-6, влез 1, 
кат ПР, број 1, ДП, со површина 510 м2, КП 1125/23, 
ул. „Перо Наков“ 116, зграда 131, намена на зграда Б4-
3, влез 1, кат ПР, број 1, ДП, со површина 79 м2, КП 
1125/23, ул. „Перо Наков“ 116, зграда 2, намена на 
зграда Г2-6, влез 1, кат ПР, број 1, П, со површина 185 
м2, КП 1125/23, ул. „Перо Наков“ 116, зграда 3, намена 
на зграда Г2-6, влез 1, кат ПР, број 1, П, со површина 
276 м2, сопственост на заложниот должник според 
Имотен лист број 11283 за КО Маџари, сосопственик 
на 15707/17225 идеални делови од земјиште на КП 
1125/23, ул. „Перо Наков“ б. б., гз гиз, со површина 959 
м2, КП 1125/23, ул. „Перо Наков“ б. б., гз гиз, со пов-
ршина 2.959 м2, КП 1125/23, ул. „Перо Наков“ б. б., гз 
зпз 1, со површина 311 м2, КП 1125/23, ул. „Перо На-
ков“ б. б., гз зпз 2, со површина 191 м2, КП 1125/23, ул. 
„Перо Наков“ б. б., гз зпз 3 со површина 282 м2, КП 
1125/23, ул. „Перо Наков“ б. б., гз зпз 129, со површина 
346 м2, КП 1125/23, ул. „Перо Наков“ б. б., гз зпз 130, 
со површина 520 м2 и КП 1125/23, ул. „Перо Наков“ б. 
б., гз зпз 131 со површина 90 м2, сосопственост на за-
ложниот должник според Имотен лист број 69075 за 
КО Маџари, земјиште на КП 1125/46, ул. „Перо Наков“ 
б. б., гз гнз, со површина 872 м2, сопственост на залож-
ниот должник според Имотен лист број 69494 за КО 
Маџари и на деловен простор во КО Центар 1, КП 
13279/5, ул. „Кочо Рацин“ 7, зграда 1, намена на зграда 
А2, влез 1, кат ПР, број 11 А, ДП со површина 123 м2, 
сопственсот на заложниот долник според Имотен лист 
број 101031 за КО Центар 1, како обезбедување на по-
барувањето на доверителот Стопанска банка АД 
Скопје, по Договор за мултивалутна кредитна рамка за-
веден кај доверителот под број 27/1.102 3786 од 
14.12.2018 година изменет и дополнет со сите Анекси, 
склучени со должникот-заложен должник ТД Римеко 
ДОО Скопје, со износ од 68.000.000 денари.       (14861) 

__________ 
 
Над движен имот сопственост на Адвокатско друш-

тво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје, со седиште на булевар 
„Крсте Мисирков“ бр. 11, ДТЦ – Мавровка л./Ц кат, 2 
канц. 4, Скопје, Центар, со ЕМБС 6691390, врз основа 
на Нотарски акт - Договор за регистриран залог врз 
подвижен предмет сочинет од нотарот Љубица Стеф-
кова Начевска од Скопје под ОДУ број 65/22 на ден 
24.3.2022 година, се воспоставува залог од прв ред и 
тоа врз возило тип/модел: BMW X4 xDrive 20d, зафат-
нина на мотор во ccm: 1995, број на мотор: 51176617, 
број на шасија: WBA31CA030 9L09108, моќност во 
KW: 140, носивост: 5, боја: "Carbon Black" металик, го-
дина на производство: 2022, во корист на заложниот 
доверител Централна кооперативна банка АД Скопје, 
заради обезбедување на побарувањето на банката во 
износ од 2.267.650 денари.                                     (14909) 

__________ 
   

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот 
со својство на извршна исправа ОДУ број 118/22 на 
30.3.2022 година потврден кај нотарот Нерџиван Идри-
зи во Скопје помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, 
како заложен доверител и Друштво за градежништво и 
трговија БРУКОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, како за-

ложен должник, заради обезбедување на парично поба-
рување по основ на Договор за кредит за купување на 
станбен простор заверен кај заложниот доверител под 
бр. 02-401-0147978.2 од 23.3.2022 година, во износ од 
27.999,18 евра, засновано е заложно право – хипотека 
врз недвижен имот и тоа: стан лоциран на КП 1278, дел 
8, на ул. „Втора македонска бригада“ 21 А, зграда 1, 
намена на зградата А2-2, влез 1, кат К9, стан број 69, 
намена на посебен дел од зграда СТ, со површина од 41 
м2 и помошна површина (тераса, лоѓија и балкон) на 
КП 1278, дел 8, на ул. „Втора македонска бригада“ 21 
А, зграда 1, намена на зградата А2-2, влез 1, кат К9, на 
стан број 69, намена на посебен дел од зграда ПП, со 
површина од 3 м2, запишани во Имотен лист број 
96677 за КО Чаир; Неопределен дел во заедничка соп-
ственост од заедничките простории на КП 1278, дел 8, 
запишани во Имотен лист број 96779 за КО Чаир во 
обем што му припаѓа на стан број 69 за негово редовно 
користење, пристап и употреба и 6/945 идеални делови 
од земјиштето под и околу зграда на КП 1278, дел 8, 
запишани во Имотен лист број 96903 за КО Чаир во 
обем што му припаѓа на стан број 69 за негово редовно 
користење, пристап и употреба исклучива сопственост 
на заложниот должник, во полза на заложниот довери-
тел.                                                                            (14910) 

__________ 
   

Анка Јанкова-Николовска од Скопје ул. „Пелистер-
ска“ бр. 1/1-13, како сопственик на недвижен имот на 
КП 1123 на м. в. ул. „24“, култура Н, класа 2 со пов-
ршина од 516 м2, заведен во ИЛ бр. 994 за КО Волково 
го продава за вкупна купопродажна цена од 10.500,00 
евра по средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата, 
па во смисла на член 15 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 135/07), се по-
викуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на об-
јавувањето на огласот во „Сл. весник на РСМ“, да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата и да се обратат 
писмено кај нотарот Олга Димовска на ул. „50 Диви-
зија“ бр. 33, лок. 2.                                                  (14911) 

__________ 
  

Се продавa 4500/12575 идеални делови од нива на 
КП 485, во место викано „Бруки“, катастарска култура 
ЗЗ-н, класа 5, со вкупна површина од 12.609 м2, соп-
ственост на Чонеска Ружа од Крушево, ул. „Томе 
Никле“ бр. 10, сето тоа запишано во Имотен лист бр. 
23856 КО ДЕСОВО, за вкупна купопродажна цена од 
600 евра.  

Се повикуваат евентуалните заеднички сопстве-
ници, сопствениците, како и сопствениците кои грани-
чат 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, При-
леп.                                                                           (14912) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште на КП број 2514, 
место викано „Трајкова куќа“, култура зз пс, класа 6, со 
површина од 5.683 м2, сопственост, запишано во Имо-
тен лист број 2420 за КО Ресен вон град, во сопстве-
ност на Ристе Котларовски од Ресен улица „Борис Кид-
рич“ број 9-26, за продажна цена од 92,25 денари за ме-
тар квадратен на денот на склучувањето на договорот.  

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 ( осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
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на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство, согласно со чл. 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Богданка Бакаловска, улица „Јосиф Јо-
сифовски“ број 34 А 1-1, Ресен.                            (14914) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште 1/1 идеални дело-
ви од КП бр. 739 во м. в. „Село“, катастарска култура 
ЗЗ нива, класа 4 со вкупна површина од 405 м2, опиша-
ни во Имотен лист 1420 КО Дихово во сопственост на 
Дијана Ивановска со дел 1/3, Аница Гечевска со дел на 
посед 1/3 и Владимир Тиловски со дел 1/3. Опишаниот 
имот се продава за продажна цена од 25.000 денари, со 
тоа што купувачот го плаќа данокот на промет, нотар-
ските и адвокатските трошоци.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите кои граничат 
со наведената парцела во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Андреј Христов од Битола ул. „Јане 
Сандански“ бр. 1-1, приземје.                                (14915) 

__________ 
   

Со Нотарски акт - Договор за залог на подвижен 
имот ОДУ бр. 63/22 од 29.3.2022 година, Друштво за 
градежништво и услуги ДГУ Пелистер ДОО Битола ул. 
„Добривое Радосављевиќ“ бр. 3 со ЕМБС 4070437, го 
заложува во корист на Стопанска банка АД Скопје ул. 
„11-ти Октомври“ бр. 7, Скопје, следниот недвижен 
имот: ред. бр. 87; КП 14687, дел 2; Бл. 1; Кат. К5; Бр. 
35 нам. на посеб. од згр. СТ; внатрешна површина 53 
м2, ред. бр. 88; КП 14687, дел 2; Бл. 1; Кат М3; бр. 35 
нам. на посеб. од згр. ПП; внатрешна површина 4 м2,  
Договор за одобрување на станбен кредит бр. 299-34-
29934.  

Нотар Билјана Дамјановска Јанчевска, ул. „Филип 
Втори Македонски“ бр. 11, Битола.                      (14916) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште 
евидентирано на КП бр. 1438, дел 3, место викано 
„Горнички“, катастарска култура -14100, класа 2, со 
површина од 5.057 м2, запишано на Имотен лист бр. 
394 за КО Марена, сопственост на Карадаков Блажо од 
Кавадарци, ул.„Беласица“ бр. 6, Кавадарци, за купоп-
родажна цена од 185.000 денари.  

Се повикуваат сите соседи кои имаат право на 
првенствено купување и чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенствено купување. Изјавите писмено да 
се достават до нотарот Љубинка Јаковлева, ул. „Миле 
Вчков“ бр. 1, Кавадарци.                                        (14917) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште, заведено под КП 
437, место викано „Ливади“, катастарска култура ЗЗ Н, 
класа 3, со вкупна површина 7.002 м2, опишано во 
Имотен лист број 11133 за КО Дихово вон град, во соп-
ственост на продавачот Благојче Наумовски од с. Ди-
хово, Битола. Продавачот ја продава запишаната нед-
вижност за цена од 3.000 евра.  

Сопствениците (сосопствениците) на горенаведена-
та парцела и на парцелите што граничат со горенаведе-
ната парцела, во рок од 8 (осум) дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, доколку се заинтересирани, 
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 нотарската канцеларија на нотарот Горан Диманов-
ски, булевар „1 Мај“ бр. 173, во Битолa.              (14918) 

__________ 
  

Врз основа на Солемнизација - Потврда на приват-
на исправа – Договорот за регистриран залог врз под-
вижни предмети, потврден од нотарот Кристина Кос-
товска од Скопје, заведен под ОДУ бр. 59/22 од 
18.3.2022 година, заложниот должник Друштво за ус-
луги и трговија АБЦ ЛОГИСТИКА ДООЕЛ Скопје, со 
ЕМБС 6722431, со седиште на бул. „Илинден“ бр. 36, 
Центар, Скопје, има заложено свој подвижен имот - во-
зила, кој залог е регистриран во Централниот регистар 
- Заложен регистар Скопје, под единствен деловоден 
идентификациски број 10120220000922 на ден 21.3.2022 
година во полза на заложниот доверител УНИ банка 
АД Скопје.  

Заснованото заложно право има за цел обезбедува-
ње на побарувањето на заложниот доверител во износ 
од 200.000,00 евра по основ на Рамковен договор за 
банкарски услуги заведен кај заложниот доверител под 
бр. 0905/1256-2/2022 од 17.3.2022 година.           (14919) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот нива на КП бр. 3985, дел 
1, м. в. „Село“, катастарска култура зз - н, класа 1, со 
површина од 1.025 м2, во КО Босилово, запишана во 
Имотен лист бр. 52404 за КО Босилово сопственост на 
Никола Стоилов од Струмица ул. „Климент Охридски“ 
бр. 53 за вкупна купопродажна цена од 150.000 денари.  

Се повикуваат соседите чиешто земјиште граничи 
со земјиштето коешто се продава, заедничките соп-
ственици и сосопствениците кои се заинтересирани за 
купувањето на недвижноста, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Валентина Велкова од Струмица, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 10.                                                    (14920) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот нива на КП бр. 554, дел 
2, м. в. „Азмак“, катастарска култура 11000, класа 5, со 
површина од 372 м2, во КО Дрвош запишана во Имо-
тен лист бр. 105 за КО Дрвош сопственост на Елица 
Коцева од с. Дрвош бр. 77, Босилово за вкупна купоп-
родажна цена од 20.000 денари.  

Се повикуваат соседите чие што земјиште граничи 
со земјиштето коешто се продава, заедничките соп-
ственици и сосопствениците кои се заинтересирани за 
купувањето на недвижноста, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Валентина Велкова од Струмица, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 10.                                                    (14921) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот нива на КП бр. 517, м. в. 
„Прогон“, катастарска култура 11000, класа 3, со пов-
ршина од 1.281 м2, во КО Пиперево вон град, запиша-
на во Имотен лист бр. 410 за КО Пиперево вон град 
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сопственост на Никола Тимов од Струмица ул. „Свето-
зар Марковиќ“ бр. 19 за вкупна купопродажна цена од 
30.000 денари.  

Се повикуваат соседите чиешто земјиште граничи 
со земјиштето коешто се продава, заедничките соп-
ственици и сосопствениците кои се заинтересирани за 
купувањето на недвижноста, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Валентина Велкова од Струмица, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 10.                                                    (14922) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот нива на КП бр. 2660, 
м.в. „Метла“, катастарска култура зз - н, класа 3, со 
површина од 921 м2, нива на КП бр. 2667, м. в. „Пеа 
бара“, катастарска култура зз - н, класа 4, со површина 
од 2.569 м2, и нива на КП бр. 6067, м. в. „Трнка“, ка-
тастарска култура зз - н, класа 2, со површина од 3.712 
м2, во КО Ново Село вон град, во КО Ново Село вон 
град, запишани во Имотен лист бр. 716 за КО Ново Се-
ло вон град, и недвижен имот нива на КП бр. 37, м. В. 
„Цикондил“, катастарска култура зз - л, класа 3, со пов-
ршина од 2.790 м2, во КО Мокрино запишана во Имо-
тен лист бр. 229 за КО Мокрино, сопственост на Зора 
Глигорова од Струмица ул. „Ванчо Китанов“ бр. 15 за 
вкупна купопродажна цена од 172.200 денари. Се пови-
куваат соседите чиешто земјиште граничи со земјиште-
то коешто се продава, заедничките сопственици и со-
сопствениците кои се заинтересирани за купувањето на 
недвижноста, во рок од 8 (осум) дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Валентина Велкова од Струмица, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 10.                                                    (14923) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште - нива запишано 
во Имотен лист бр. 610 за КО Слупчане вон град на 
м.в. „Пазарски пат“ со бр. на КП 1166, со површина 
611 м2, класа 2, и КП 1166, со површина 868 м2, за це-
на од 60 ден. за м2, сопственост на по 1/1 идеални де-
лови на недвижен имот на Бејтула Исени од с. Слуп-
чане, Липково, Куманово.  

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето 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 пра-
вото на првенство на купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Еџевит Аљији од Куманово со седиште на 
ул. „11 Октомври“ бр. 1/7, Куманово.                  (14924) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2432, 
м. в. „Добровски рид“, култура нива, класа 7, со пов-
ршина од 8.140 м2, во КО Ресен вонград, Имотен лист 
бр. 4636, во сопственост на Никола Сасајковски од Ре-
сен, за вкупна продажна цена од 12.210,00 евра во де-
нарска противвредност.   

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство, сог-
ласно со чл. 15, став 6 од Законот за земјоделското зем-
јиште.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Николче Павловски, ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 3, Ресен.                                                              (14925) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 328, 
дел 6, место викано/улица „Село“, катастарска култура 
гз, гнз, површина 600 м2, заведени во Имотен лист број 
345 за КО Магарево. Имотот е на Стопанска банка АД 
Битола ул. „Добривоје Радосављевиќ“ бр. 21, со дел на 
посед од 1/1 и се продава за цена од 485.000 денари, 
без вклучен ДДВ, односно 572.300 денари со вкулчен 
ДДВ, а данокот на промет на недвижности и сите да-
вачки околу преносот ги сноси купувачот.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите кои граничат 
со наведената парцела, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенствено купување. Изјавите за при-
фаќањето на понудата да се достават до нотарот Алек-
сандра Петровска-Ангеловска од Битола, ул. „Стерјо 
Ѓорѓиев“ бр. 6, Битола.                                           (14946) 

__________ 
  

Врз основа на Договор за залог (хипотека) со свој-
ство на извршна исправа потврден - солемнизиран под 
ОДУ бр. 181/22 на 30.3.2022 година од нотарот Васко 
Паскали од Охрид, склучен помеѓу Комерцијална бан-
ка АД Скопје, како заложен доверител, Илија Мирчев-
ски со живеалиште во Скопје, Центар на ул. „Костур-
ски херои“ бр. 3Б-9, како корисник на кредит-должник 
и иден заложен должник и ТДГПТУ – ТОПЛИНА-
увоз-извоз ДООЕЛ с. Подмоље, Охрид, со седиште во 
Подмоље, Охрид, со ЕМБС 5904862, како заложен 
должник, засновано е заложно право - хипотека од прв 
ред врз недвижен имот и тоа: стан бр.27 во влез 1, кат 
К5, и гаражно место во затворен простор бр. 29/30, кат 
ПО2, на КП бр. 5337 дел 1, запишани во Лист за пред-
бележување на градба бр. 147917 за КО Охрид 4, неоп-
ределен дел од заеднички делови од зграда (ходници, 
скали, комуникациски гаражен простор и други заед-
ничи делови од зграда) кои му припаѓаат на станот бр. 
27 и гаражното место бр. 29/30, запишани во Лист за 
предбележување на градба бр. 147917 за КО Охрид 4 и 
неопределен дел од земјиште на КП бр. 5337 дел 1 за-
пишано во Имотен лист бр. 64000 за КО Охрид 4, соп-
ственост на заложниот должник, а заради обезбедува-
ње на паричните побарувања на заложниот доверител 
кои произлегуваат од Договорот за рамковен револвинг 
кредит-лимит врз основа на заложно право бр. 02-
401/3228 од 23.3.2022 година заверен од Комерцијална 
банка АД Скопје одобрен на износ од 3.274.647 денари. 

(14947) 
__________ 

  
Се продаваат 883/10096 идеални делови од недви-

жен имот - земјоделско земјиште евидентирано на КП 
бр. 3453/1, место викано „Катуниште“, катастарска 
култура лозје, класа 5, со вкупна површина од 10096 
м2, запишано на Имотен лист бр. 3806 КО Ваташа и 
870/2456 идеални делови од недвижен имот - земјодел-
ско земјиште евидентирано на КП бр. 3454, место вика-
но „Катуниште“, катастарска култура нива, класа 4, со 
вкупна површина од 2456 м2, запишано на Имотен 
лист бр. 3808 КО Ваташа, сосопственост на Диме Чеко-
ров од Ваташа, Кавадарци, ул. „Диме Чекоров“ бр. 19 
за вкупна купопродажна цена од 647.909 денари.  

Се повикуваат сосопствениците на земјиштето 
предмет на продажба, како и сите соседи кои имаат 
право на првенствено купување и чие земјиште грани-
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чи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) де-
на 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 Митко 
Милков ул. „Цано Поп Ристов“ број 54, Кавадарци.  

                                                                            (14948) 
__________ 

  
Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 

недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
број 496/2022 од 29.3.2022 година, сочинет од нотарот 
Зафир Хаџи-Зафиров во Скопје, склучен меѓу НЛБ 
банка АД Скопје со седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 
1, Скопје, Центар, со ЕМБС 4664531, како заложен до-
верител, Ива Шкрињариќ Иваноска од Скопје, со адре-
са на живеење на ул. Волгоградска бр.78-17 Скопје, ка-
ко должник, Дејан Иваноски од Скопје со адреса на 
живеење на ул. „Питу Гули“ бр. 51 А, Скопје како 
должник и Друштво за градежништво, посредување и 
услуги ХОМЕ ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДОО Скопје, со 
седиште на булевар „Кочо Рацин“ бр. 14-3/4 Скопје, 
Центар, со ЕМБС 7470630 и ЕДБ 4080020594070, како 
заложен должник, засновано е заложно право врз нед-
вижен имот запишан во Лист за предбележување на 
градба број 88957 за КО Карпош во Агенција за катас-
тар на недвижности по основ на Нотарски акт – Дого-
вор за залог врз недвижен имот со својство на извршна 
исправа ОДУ број 496/2022 од 29.3.2022 сочинет од но-
тарот Зафир Хаџи-Зафиров во Скопје, при што износот 
на главницата е 121.100,00 евра.                           (14949) 

__________ 
   

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште соп-
ственост на Вардарбаши Сердар со живеалиште во 
Умраније, Истамбул, Турција, дел од 5/225 заведено во 
Имотен лист бр. 1119 за КО Голема Речица вон град и 
тоа КП 1154 дел 1место викано „ВАКУФ“, катастарска 
култура ЗЗ ГР, класа 2, со површина од 20.340 м2 и КП 
1154 дел 1 место викано „Вакуф“, катастарска култура 
ЗЗ н, класа 2, со површина од 133.605 м2 за вкупна ку-
попродажна цена од 1.536.250 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од об-
јавувањето 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 доста-
ват до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Бла-
гоја Тоска“ 214/1, Тетово.                                      (14950) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште еви-
дентирано на КП бр. 3634 дел /, во место викано „Вирови“, 
катастарска култура 15000 - ливада, класа 4, со површина 
од 1.104 м2, запишана во ИЛ бр.284 за КО Дреновци со 
право на сопственост во целост на име на продавачот Зоран 
Вецески од Прилеп, ул. „Шаќир војвода“ бр. 11 за вкупна 
продажна цена од 7.000 денари, земјоделско земјиште еви-
дентирано на КП бр. 3673 дел /, во место викано „Вирови“, 
катастарска култура н - нива, класа 3, со површина од 1.604 
м2, запишана во ИЛ бр. 368 за КО Дреновци со право на 
сосопственост од 3/4 (три идеални четвртини) на име на 
продавачот Зоран Вецески од Прилеп, ул. „Шаќир војвода“ 
бр. 11 за вкупна продажна цена од 10.000 денари и земјо-
делско земјиште евидентирано на КП бр. 3122 дел /, во мес-
то викано „Белуци“, катастарска култура зз - плодни зем-
јишта, н - нива, класа 3, со површина од 3.643 м2, запишана 
во ИЛ бр. 409 за КО Дреновци со право на сосопственост 
од 3/4 (три идеални четвртини) на име на продавачот Зоран 
Вецески од Прилеп, ул. „Шаќир војвода“ бр. 11 за вкупна 
продажна цена од 12.000 денари.  

Се повикуваат сите сосопственици и соседи кои 
имаат право на првенствено купување и чие земјиште 
се 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 Игор 
Ефремоски, бул. „Гоце Делчев“ бр. 47-1, Прилеп.  

                                                                            (14951) 
__________ 

  
Нотарот Зафир Хаџи-Зафиров Скопје со службено 

седиште во Скопје ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 1А/1-2 
Скопје, согласно со член 80 став (3) од Законот за нота-
ријатот („Сл. весник на РМ“ бр. 72/16) ја издава след-
ната  

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Ана Трајчева со живеалиште на ул. 

„Борис Трајковски“ бр. 11/4-1, Кисела Вода Скопје, се 
врши јавна достава на Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 4710/18 од 13.9.2018 
год.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во во „Сл. весник на 
РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот со 
цел да го подигне Решението означено во точка 1) од 
Јавната објава.  

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на доставата се смета за уредна достава и дека штетни-
те последици кои можат да настанат поради правосил-
ност и извршност на Решението ги сноси самиот учес-
ник.  

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 4710/18 од 13.9.2018 
год.                                                                            (14983) 

__________ 
   

Гоце Симоноски од Прилеп продава 1000/8261 иде-
ални делови од својот недвижен имот - нива, класа 4, 
на КП 1469/1, м. в. „Падарница“, со површина од 8.261 
м2, запишано на ИЛ бр. 1632 за КО Ореовец за вкупна 
купопродажна цена од 180.000 денари.  

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и граничарите, доколку се заинтересирани за 
купување на гореспоменатиот недвижен имот, во рок 
од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на овој ог-
лас, да испратат писмена изјава до нотарот Наташа Ве-
леска од Прилеп, булевар „Гоце Делчев“ бр. 49/2, При-
леп.                                                                           (14996) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште 
во сопственост на Пандорка Најдова и тоа КО Курија, 
КП бр. 1191, м. в. „Оградите“, култура - 22100 со пов-
ршина од 603 м2; КО Курија, КП бр. 1192, м. в. „Огра-
дите“, култура - 11000, класа-5 со површина од 523 м2; 
КО Курија, КП бр. 1193/1, м. в. „Оградите“, култура - 
11000, класа-4 со површина од 605 м2 и КО Курија, КП 
бр. 1193/2, м. в. „Оградите“, култура - 11000, класа-4 со 
површина од 2.287 м2, за вкупна купопродажна цена 
од 116.000 денари, заведен во Имотен лист бр. 411 за 
КО Курија, издаден од АКН Одделение за катастар на 
недвижности - Неготино.  

Се повикуваат лицата со право на првенство на ку-
пување, заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.  
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Во спротивно, го губат правото на првенство на ку-
пување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до сопственикот Пандорка Најдова од Велес 
ул. „Партение Зографски“ бр. 16 и до нотарот Ванчо 
Тренев од Неготино ул. „Маршал Тито“ бр. 148.  

                                                                            (14997) 
__________ 

   
Врз основа на Анекс нотарски акт ОДУ бр. 133/22 

од 30.3.2022 година на нотарот Ванчо Тренев од Него-
тино, засновано е заложно право - хипотека врз недви-
жен имот во сопственост на заложниот должник Де-Ка 
ДООЕЛ Демир Капија, детално опишан во Илотен лист 
бр. 1841 за КО Демир Капија, во корист на заложниот 
доверител Шпаркасе банка АД Скопје, за обезбедување 
на парично побарување со износ од 120.000,00 евра, 
што произлегува од Договор за рамковен револвинг-
кредит лимит бр. 13-1713/3 од 22.1.2021 година и 
Анекс бр. 1 од 17.3.2022 година, кон Договор за рамко-
вен револвинг-кредит лимит бр. 13-1713/3 од 22.1.2021 
година, склучени помеѓу заложниот должник и залож-
ниот доверител.                                                       (14998) 

__________ 
  

Се продава 1/1 (едно цело) од недвижниот имот 
сопственост на Паца Здравевска од Битола ул. „Димче 
Лахчански“ бр. 36/1-7 заведен во Лист Б од Имотен 
лист број 896 за КО Могила вон град застроен врз: КП 
бр. 1095 место викано/улица „Габабара“ катастарска 
култура 11000, класа 1, површина 2.704 м2 за вкупна 
купопродажна цена од 1.000,00 евра во денарска про-
тиввредност.  

Се повикуваат лицата кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава) посочени во 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 се доста-
ват до нотарот Маринчо Велјановски од Битола, бул. 
„1 Мај“ бр. 208, Битола.                                         (14999) 
 
 

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

                                                               И. бр. 855/2021  
 

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

„Службен весник на РМ“ бр. 72/16 од 12.4.2016 година 
и чл. 11 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за извршување „Службен весник на РМ“ бр. 
233/2018 од 20.12.2018 година)  

 
Извршителот Саветка Георгиева од Струмица врз 

основа на барањето за спроведување на извршување од 
доверителот Љопче Трендова од с. Градско Балдовци 
со живеалиште на с. Градско Балдовци бр. 2, засновано 
на извршната исправа ГЖ.617/20 од 20.4.2021 год. на 
Апелациониот суд Штип, против солидарните должни-
ци Илија Китанов од Струмица, со живеалиште на ул. 
Ристо Ќурчиев бр.14-19 Струмица, преку законски зас-
тапници родители-старатели Лефтер Китанов од Стру-
мица, со живеалиште на ул. „Ѓорѓи Упчев“ бр. 1, Стру-
мица и Стефанија Китанова од Струмица, со живеа-
лиште на ул. „Ристо Ќурчиев“ бр. 14-19, Струмица, Да-
вид Китанов од Струмица, со живеалиште на ул. „Ѓор-
ѓи Упчев“ бр. 1 Струмица и Илија Китанов од Стру-
мица, со живеалиште на ул. „Ѓорѓи Упчев“ бр. 1, Стру-

мица, двајцата преку законски застапници родители-
старатели Зоран Китанов и Драгана Китанова, двајцата 
од Струмица, со живеалиште на ул. „Ѓорѓи Упчев“ бр. 
1, како законски и малолетни внуци на оставителот-
должник Илија Китанов – бивш од Струмица со живеа-
лиште на ул. „Ристо Ќурчиев“ бр. 14-19, Струмица, 
согласно Наследно Решение О. бр. 448/21, УДР бр. 
61/21 од 22.9.2021 година на нотарот Данче Шеримова 
од Струмица, за спроведување на извршување во вред-
ност 3.573.617 ден., на ден 30.3.2022 година, ги  

   
ПОВИКУВА 

Солидарните должници Илија Китанов од Стру-
мица, со живеалиште на ул. „Ристо Ќурчиев“ бр. 14-19, 
Струмица, преку законски застапници родители-стара-
тели Лефтер Китанов од Струмица, со живеалиште на 
ул. „Ѓорѓи Упчев“ бр. 1, Струмица и Стефанија Кита-
нова од Струмица, со живеалиште на ул. „Ристо Ќур-
чиев“ бр. 14-19, Струмица, ДАВИД КИТАНОВ од 
Струмица, со живеалиште на ул. „Ѓорѓи Упчев“ бр. 1, 
Струмица и Илија Китанов од Струмица, со живеалиш-
те на ул. „Ѓорѓи Упчев“ бр. 1, Струмица, двајцата пре-
ку законски застапници родители-старатели Зоран Ки-
танов и Драгана Китанова, двајцата од Струмица, со 
живеалиште на ул. „Ѓорѓи Упчев“ бр. 1, да се јават кај 
извршителот Саветка Георгиева од Струмица на ул. 
„Ленинова“ ГТЦ бр. 14/1-13, Струмица, заради врачу-
вање на:  

- Решение ППНИ бр. 12/2022 од 17.3.2022 година 
на Основен суд Струмица;  

- Заклучок за извршена продажба на недвижност од 
24.3.2022 година;  

- Заклучок за предавање на недвижност во владение 
од 24.3.2022 година и  

- Заклучок за известување на странка од 29.3.2022 
година, во рок од 1 (еден) ден сметано од денот на об-
јавувањето на овој јавен повик во јавното гласило.  

Се предупредуваат странките, дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден, а штетните последици 
кои можат да настанат ги сноси самата странка.  

Оваа јавна објава се објавува еднократно во „Служ-
бен весник на РСМ“.  

Тел. контакт 034/329-470 
  
                                                           Извршител,  
                                                 Саветка Георгиева, с.р. 

(14913) 
 
 

Н Е В А Ж Е Ч К И  Д О К У М Е Н Т И  
 
  
Лична карта  
Лична карта бр. A1508002 на име Драган Јовановски, 
Скопје. (14864) 
Лична карта бр. A1795125 на име Стефан Вангелски, 
Скопје. (14865) 
Лична карта бр. A2496339 на име Лилјана Мирчовска, 
Берово. (14866) 
Лична карта бр. A2139480 на име Енида Бекировска, 
Делчево. (14867) 
Лична карта бр. A2491256 на име Јордан Аврамовски, 
Гостивар. (14869) 
Лична карта бр. A2221601 на име Ружица Мојсовска, 
Гостивар. (14870) 
Лична карта бр. A2189292 на име Мазлам Арслани, 
Гостивар. (14871) 
Лична карта бр. G1427831 на име Рахман Реџепи, 
Гостивар. (14872) 
Лична карта бр. M0045449 на име Ѓурѓа Лазароска, 
Кичево. (14874) 
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Лична карта бр. A2197069 на име Игор Анѓелков, 
Неготино. (14879) 
Лична карта бр. A2687631 на име Живко Јанковски, 
Скопје. (14883) 
Лична карта бр. A1823353 на име Бобан Здравески, 
Скопје. (14884) 
Лична карта бр. G1468700 на име Аријан Ајдини, 
Скопје. (14885) 
Лична карта бр. A2102091 на име Благоја Пискачев, 
Скопје. (14886) 
Лична карта бр. N0089362 на име Мухамет Демирша, 
Скопје. (14887) 
Лична карта бр. M0100306 на име Никола Јовановски, 
Скопје. (14888) 
Лична карта бр.A1930386 на име Габриела Станковска, 
Скопје. (14889) 
Лична карта бр. A2300320 на име Бесарта Елезовска, 
Скопје. (14890) 
Лична карта бр. A1773137 на име Борче Тошевски, 
Велес. (14894) 
Лична карта бр. A2238527 на име Драгана Андреевска, 
Велес. (14895) 
Лична карта бр. A1342995 на име Пецо Николовски, 
Битола. (14955) 
Лична карта бр. A2105678 на име Ружица Петровска, 
Битола. (14956) 
Лична карта бр. A1902637 на име Благица 
Петрушевска, Скопје. (14957) 
Лична карта бр. A2401952 на име Исмет Елмазоски, 
Дебар. (14958) 
Лична карта бр.A2057225 на име Станојка Цветановиќ, 
Гевгелија. (14959) 
Лична карта бр. A2762578 на име Томе Тасески, 
Кичево. (14960) 
Лична карта бр. A2457821 на име Светлана Гиевска, 
Куманово. (14962) 
Лична карта бр. A2577986 на име Љубе Трајчески, 
Охрид. (14963) 
Лична карта бр. A1874966 на име Зорица Радиќ, 
Охрид. (14964) 
Лична карта бр. A2577918 на име Милица Трајческа, 
Охрид. (14965) 
Лична карта бр. A2698122 на име Сунита Дестанова, 
Штип. (14975) 
Лична карта бр. A2530915 на име Сенат Дестанов, 
Штип. (14976) 
Пасош  
Пасош бр. B0724515 на име Илија Лазов, Кавадарци. 
 (14873) 
Пасош бр.N0048240 на име Африм Стаделманс-Геригс, 
Кичево. (14875) 
Пасош бр.N0028592 на име Ваљмир Бардхи, Куманово.  
 (14876) 
Пасош бр. C0379481 на име Гане Ѓуревски, Куманово. 
 (14877) 
Пасош бр. C1461766 на име Евица Соколеска, Охрид.  
 (14880) 
Пасош бр.M0157070 на име Марио Стојаноски,Прилеп. 
 (14882) 
Пасош бр. C1498562 на име Никола Петкова, Струга. 
 (14891) 
Пасош бр. K1184917 на име Ирмит Истрефи, Струга.  
 (14892) 
Пасош бр. H0428373 на име Линдита Аземи, Тетово. 
 (14893) 
Пасош бр. K1045562 на име Мегбуле Имери, Велес. 
 (14896) 
Пасош бр. K1022417 на име Назиф Имери, Велес. 
 (14897) 
Пасош бр. N0020961 на име Имран Јусуфи, Тетово.  
 (14972) 

Пасош бр. K1034373 на име Мемет Азизи, Тетово.  
 (14973) 
Мемориска картичка  
Мемориска возачка картичка бр.МК10100020774000 
издадена од АМЕРИТ, Скопје на име Ѓуре 
Неделковски, Скопје. (14856) 
Свидетелство  
Свидетелство за 1 год. издадено од  ЕМУЦ “Никола 
Тесла“, Скопје на име Дане Оџовски, Скопје. (14832) 
Свидетелство за 2 год. издадено од ЕМУЦ “Никола 
Тесла“, Скопје на име Дане Оџовски, Скопје. (14833) 
Свидетелство за 3 год. издадено од ЕМУЦ “Никола 
Тесла“, Скопје на име Дане Оџовски, Скопје. (14834) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ “Марко 
Цепенков“, Вражале на име Муамед Лимани, Скопје.  
 (14846) 
Свидетелство за 9 одд. издадено од ОУ “Михаил 
Грамено“, Скопје на име Нуртен Бајрами, Скопје. 
 (14847) 
Свидетелство за 3 год. издадено од СМУГС “Д-р Панче 
Караѓозов“, Скопје на име Дамјан Таневски, Скопје. 
 (14848) 
Свидетелство за 1 год. издадено од СЕПУГС “Васил 
Антевски - Дрен“, Скопје на име Самоил Наумовски, 
Скопје. (14851) 
Свидетелство  на име Муртезан Јусуфоски, Прилеп.  
 (14926) 
Свидетелство на име Даоуш Асанов, Струмица. (14943) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ “Наум 
Наумовски-Борче“, Скопје на име Коле Ѓоргиев, 
Скопје. (14990) 
Индекс  
Индекс бр.17612 издаден од  УКИМ - ПМФ, Скопје на 
име Сања Хоел, Гевгелија. (14862) 
Диплома  
Диплома за завршен 3 степен издадена од  ЕМУЦ 
“Никола Тесла“, Скопје на име Дане Оџовски, Скопје. 
 (14835) 
Диплома издадена од  СУГС Гимназија “Јосип Броз 
Тито“, Скопје на име Семих Ќамил, Скопје. (14843) 
Диплома издадена од ОСТУ “Наце Буѓони“ на име 
Јована Винчиќ, Куманово. (14928) 
Диплома за завршено средно образование на име 
Амков Мухарем, Кавадарци. (14929) 
Диплома на име Билјана Божиновска, Ресен. (14945) 
Штедна книшка  
Штедна книшка бр.0020056 издадена од  ФУЛМ 
Штедилница на име Томица Кукоски, Скопје. (14908) 
Уверение  
Уверение  за доквалификација издадено од  УКИМ - 
Филолошки факултет, Скопје на име Јулијана 
Мицевска, Струга. (14842) 
Дозвола -  
Дозвола - транспортна бр.00274 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име ДРАКЧЕ 
ТРАНС, Кавадарци. (14995) 
Полиса  
Полиса бр. 35075 издадена од Кроација Осигурување 
на име Шермине Ваити, Гостивар. (14934) 
Полиса бр.11631 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14952) 
Полиса бр.11632 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14953) 
Полиса бр.11633 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14954) 
Полиса бр.11629 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14981) 
Полиса бр.11645 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14982) 
Полиса бр.11625 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14984) 
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Полиса бр.11624 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14985) 
Полиса бр.11644 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14986) 
Полиса бр.20118 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14988) 
Полиса бр.11640 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14989) 
Полиса бр.11635 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14991) 
Полиса бр.11638 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14992) 
Полиса бр.11641 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14993) 
Полиса бр.11646 издадена од Кроација Осигурување - 
Живот на име БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар. (14994) 
Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. T1129834 на име Пецо 
Николовски, Битола. (14863) 
Возачка дозвола бр. X1198219 на име Гезим Салија, 
Гостивар. (14868) 
Возачка дозвола бр. T1749926 на име Ванѓу Настески, 
Крушево. (14878) 
Возачка дозвола бр. T1790659 на име Мухамер 
Адемоски, Прилеп. (14881) 
Возачка дозвола бр. U0109360 на име Светлана 
Гиевска, Куманово. (14961) 
Возачка дозвола бр. T1827070 на име Љубе Најдоски, 
Прилеп. (14966) 
Возачка дозвола бр. T1770208 на име Габриела 
Станковска, Скопје. (14967) 
Возачка дозвола бр. T1621036 на име Никола 
Јовановски, Скопје. (14968) 
Возачка дозвола бр. Y0010909 на име Мухамет 
Демирша, Скопје. (14969) 
Возачка дозвола бр. X1072542 на име Селвер Алии, 
Скопје. (14970) 
Возачка дозвола бр. T1386960 на име Ѓоко Марковски, 
Скопје. (14971) 
Возачка дозвола бр. T1810829 на име Зоран Алексов, 
Велес. (14974) 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.1178198 на име Јунус Мурсел, 
Скопје. (14898) 
Сообраќајна дозвола бр.0849269 на име Синан 
Јусуфоски, Крушево. (14899) 
Сообраќајна дозвола бр.1132058 на име Адмире 
Елмази, Гостивар. (14900) 
Сообраќајна дозвола бр.0474932 на име Никола 
Ковачев, Скопје. (14901) 
Сообраќајна дозвола бр.0478874 на име Александар 
Талески, Прилеп. (14902) 
Сообраќајна дозвола бр.0661588 на име  Грозд Транс, 
Кавадарци. (14903) 
Сообраќајна дозвола бр.1112511 на име  Градба 
Промет, Кавадарци. (14904) 
Сообраќајна дозвола бр.0515421 на име Блага Димова, 
Кавадарци. (14905) 
Сообраќајна дозвола бр.0741425 на име Оаза Екстра 
Скопско Дооел, Штип. (14906) 
Сообраќајна дозвола бр.1136463 на име Оаза Екстра 
Скопско Дооел, Штип. (14907) 
Сообраќајна дозвола бр.0460043 на име Азис 
Даутовски, Ресен. (14977) 
Сообраќајна дозвола бр.5036528 на име Игор 
Трнковски, Струмица. (14978) 
Сообраќајна дозвола бр.5007189 на име Душко 
Ефтимов, Делчево. (14979) 
Сообраќајна дозвола бр.5036529 на име Игор 
Трнковски, Струмица. (14980) 

О Г Л А С И  
 
  

Во врска со Понудата за преземање која се однесу-
ва на сите акционери кои поседуваат обични акции из-
дадени од Друштво за производство и промет со земјо-
делски и сточарски производи ВАРДАР АД Градско 
(ВАРДАР АД Градско) со седиште на Автопат бр.4, 
Градско Р. Северна Македонија, Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ГРИНИНГ ДОО Скопје, со 
седиште во Скопје, ул. „Иван Аговски“ бр. 7-3, Скопје, 
Република Северна Македонија (во понатамошниот 
текст „Преземачот“), согласно член 47 од Законот за 
преземање на акционерски друштва („Службен весник 
на РСМ“ бр.69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 
23/2016, 248/2018 и 31/2020), го објавува следното 

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

ЗА ИСХОДОТ НА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
 
Објавена во дневниот весник „Нова Македонија“ на 

2.3.2022 година и во „Службен весник на Р Северна 
Македонија“ бр.44/2022 од 2.3.2022 година 

 
1. Понудата за преземање беше прифатена од 1 

(еден) сопственик на акции со право на глас, кој посе-
дува вкупно 706.110 обични акции, односно 51,01 % од 
сите акции со право на глас издадени од Вардар АД 
Градско.  

2. Понудата за преземање се однесува на сите 
1.038.323 обични акции со право на глас издадени од 
ВАРДАР АД Градско со ИСИН број: MKVARG101016, 
освен на 345.900 обични акции со право на глас кои ве-
ќе ги поседува преземачот ГРИНИНГ ДОО Скопје. 

Во Понудата за преземање не е определен праг на 
успешност, односно не е определена најмала количина 
на обични акции со право на глас на кои се однесува 
Понудата за преземање која треба да биде прифатена за 
Понудата за преземање да се смета за успешна. 

Според ова, Понудата за преземање е успешна. 
 
                                        ГРИНИНГ ДОО Скопје  
                                                                           (14850) 

 
 

Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
 
  

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05418/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Национална 

установа Национална опера и балет 
I.1.2) Адреса: бул. „Гоце Делчев“ бр. 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Тереза  Пејовска, адреса на 

е-пошта: tereza_33@hotmail.com телефон/факс: 
3227370 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Спорт и култура 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на Гориво 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во Тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен по-

имник 
Шифра Опис 
09100000-0 - Горива 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 

повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- ДРД- 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 изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Потребната техничка и професионалната способ-
ност за квалитетно извршување на договорот, договор-
ниот орган ќе ја утврди преку следниве минимални ус-
лови:   - Техничка можност за користење на систем за 
безготовинско плаќање и - Располагање, односно обез-
бедување на минимум една бензинска пумпа на под-
рачјето на градот Скопје, минимум една бензинска 
пумпа на подрачјето на oпштините Охрид, Битола, Гев-
гелија, Штип, Куманово, Велес  и  Тетово.   Економ-
скиот оператор го докажува исполнувањето на мини-
малните услови со доставување на:    - Изјава за корис-
тење на систем за безготовинско плаќање и - Изјава за 
располагање, односно обезбедување на минимум една 
бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје, мини-
мум една бензинска пумпа на подрачјето на општините 
Охрид, Битола,  Гевгелија,  Штип, Куманово,  Велес  и  
Тетово. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 година во 10:00 часот, место: -Јав-
ното отварање е преку ЕСЈН на следнава веб адресаЧ 
хттпсЧ//њњњ.е-набавки.гов.мк. и Во просториите на 
Национална опера и балет Скопје, бул. „Гоце Делчев“ 
бр. 4. 

V.5) Дополнителни информации Во Тендерска до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05420/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен ар-

хив на Република Северна Македонија 
I.1.2) Адреса: кеј. Димитар Влахов бр. 19 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Исамудин Мустафа, адреса 

на е-пошта: isam_arhiv@yahoo.com телефон/факс: 075-
218-628 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Општи јавни услуги 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на врати и прозори за ПО 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Државен архив на Република Северна Македони-
ја со адреса, Кеј Димитар Влахов бр. 19 Скопје и во 
Подрачните Одделенија 

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 врати и прозори за Државни-
от архив на Република Северна Македонија и Подрач-
ните Одделенија 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; 

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 19.4.2022 
се планира да заврши 18.4.2023 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 

IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Задолжително 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 во 12:00 часот, место: Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05424/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во 
државна сопственост, Скопје 
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I.1.2) Адреса: ул. „11-ти Октомври“ бр.9 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Мира Василева адреса на е-

пошта: mira.vasilevska@elem.com.mk телефон/факс: 
047206029 

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

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Друго 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА  
НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Технички преглед и периодични Испитување на 

опрема под притисок (РЕК Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.405.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

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

II.3) Секторски договор: Електрична енергија 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Технички преглед и периодични Испи-
тување на опрема под притисок РЕК Битола 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
44610000-9 - Котли, резервоари, контејнери и садо-

ви под притисок 
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. Технички преглед и периодични испитувања на 

опрема под притисок во Блок 1,2, и 3 
2. Технички преглед и периодични испитувања на 

опрема под притисок во Стартна котлара 
3. Технички преглед и периодични испитувања на 

садови под притисок (резервоари за компримиран воз-
дух) од компресорски станици за воздух на рударски 
машини 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Да 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - РЕШЕНИЕ за исполнетост на условите за 
вршење на технички прегледи и периодични испитува-
ња на опрема под притисок,издадено од Министерство 
за Економија,согласно Законот за техничка инспекција 
(објавен во Сл.весник на РМ бр.88/2008) и Правилни-
кот за користење на опрема под притисок (објавен во 
Сл.весник на РМ бр.32/2009). - Важечки сертификат за 
акредитација и прилог кон сертификатот за акредита-
ција со опсег на акредитација во кој ќе биде опфатена 
услугата предмет на оваа набавка.Сертификатот и при-
логот кон сетрификатот треба да бидат издадени од 
Институтот за акредитација на Република Северна Ма-
кедонија, согласно Законот за техничка инспекција (об-
јавен во Сл.весник на РМ бр.88/2008) и Правилникот за 
користење на опрема под притисок (објавен во Сл.вес-
ник на РМ бр.32/2009). 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

18.4.2022 година во 11:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.4.2022 година во 15:30 часот 
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.4.2022 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.4.2022 година во 11:30 часот, место: РЕК 
Битола 

V.5) Дополнителни информации Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-35/2022 и ЕО да не го зема во 
предвид. 

V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН  
ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

__________ 
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05426/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во 
државна сопственост, Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Христина Крстевска адреса 

на е-пошта: hristina.krstevska@elem.com.mk телефон / 
факс: 047 206 256 

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

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Друго 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА  
НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сервис на разладни машини  (РЕК Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

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

II.3) Секторски договор: Електрична енергија 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Сервис на разладни машини РЕК Битола 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Не 

II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

дини: 1 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна-

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Да 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран 
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IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

Да има извршено минимум 1 (една) услуга од овој 
вид на услуга со предметната набавка, во последните 3 
(три) години 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

15.4.2022 година во 9:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 15.4.2022 година во 9:30 часот, место: РЕК 
Битола 

V.5) Дополнителни информации Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-37/2022 и ЕО да не го зема во 
предвид. 

V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05427/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ,,Кирил 

и Методиј-Стајковци 
I.1.2) Адреса: Стајковци 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александра Накева, aдреса 

на е-пошта: coukirilimetodij@yahoo.com телефон/факс: 
022553546 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: На горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Образование 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Тековно одржување на училишни згради 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Стајковци и Страчинци 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 15.4.2022 година 
се планира да заврши 14.4.2023 година 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 
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IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
документ за регистрирана дејност и лиценца Б 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-

гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

минимум 1 градежен инженер со овластување Б, 1 
водоинсталатер, 1 електромеханичар 

- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: минимум 5 потврди во последните 5 години 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година во 10:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 година во 10:30 часот, место: Стај-
ковци 

V.5) Дополнителни информации во тендерската до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05428/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за радиотерапија и онкологија 
I.1.2) Адреса: „Водњанска“ 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Лиридон Елмази, адреса на 

е-пошта: lily_elmazi@hotmail.com телефон / факс: 072 
266 511 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: На горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Здравство 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА  
НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Медицински инструменти и опрема 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИ-
ОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА 

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: Детален опис за предметот на набавката 
се наоѓа во тендерската докуметација 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33140000-3 - Медицински потрошен материјал 
Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен 

поимник 
Шифра Опис 
LA16-8 - Останати медицински и лабораториски ка-

рактеристики, медицински и лабораториски каракте-
ристики, За болничка употреба 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна-

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,  ЕКОНОМСКИ,  ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 
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- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 година во 12:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН  
ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

__________ 
  

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05430/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во 
државна сопственост, Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Славе Трајковски, адреса на 

е-пошта: slave.trajkovski@elem.com.mk телефон/факс: 
047206329 

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

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Друго 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА  
НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Хидраулични пумпи за масло (РЕК Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.500.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: РЕК Битола 

II.3) Секторски договор: Електрична енергија 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Хидраулични пумпи за масло РЕК Битола 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
42122000-0 - Пумпи 
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. Клипно аксијална хидраулична пумпа BPV 100 

LHS 18.420 
2. Клипно аксијални пумпи 
3. Хидраулични пумпи 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи 

Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

дини: 1 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Да 
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IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 
понудувачот или кандидатот 

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: 

Задоволување на техничките карактеристики бара-
ни во техничката спецификација 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

15.4.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 15.4.2022 година во 10:00 часот, место: РЕК 
Битола 

V.5) Дополнителни информации Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-38/2022 и ЕО да не го зема во 
предвид. 

V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05431/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Би-

тола 
I.1.2) Адреса: бул. „1-ти Мај“ 61 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Бабовска, адреса на 

е-пошта: natasad_bt@yahoo.com телефон/факс: 
047208332 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА  
НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Одржување на хоризонтална сигнализација 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: општина 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: Изведување и одржување на хоризон-
тална сигнализација на улици и патишта со вградување 
на бела бојаЧ полна линија, испрекината линија, 
стрелки, обележување на велосипедски премини, штра-
фирање со бела боја и останати симболи и со жолта бо-
јаЧ паркинг место со натпис ТАХИ,  обележување на 
стојалишта за автобус и паркинг места за хендикепира-
ни со симбол и се согласно проектна документација 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
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IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 година во 12:00 часот, место: Оп-
штина Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05432/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Кума-

ново-Гас“ - 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: Марина Давидовска, адреса 

на е-пошта: mdavidovska@hotmail.com телефон/факс: 
031433331/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Домување, градежништво и транспорт 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на природен гас 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 32.582.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Во примопредајна мерно-регулациона станица 
ГА-МА АД Скопје и ЈП ,,Куманово – Гас,, Куманово со 
паритет. 

II.3) Секторски договор: Гас или топлинска енер-
гија 

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 природен гас 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09123000-7 - Природен гас 
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: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност Лиценца за 

вршење на енергетска дејност снабдување или трговија 
со природен гас 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

29.4.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.4.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 29.4.2022 во 10:00 часот, место: Простории 
на Јавно Претпријатие Куманово Гас - Куманово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05433/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунал-

на хигиена Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „516“ бр.10 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сашко Поповски, адреса на 

е-пошта: javni.nabavki@khs.mk телефон/факс: 3230-857 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот – Друго 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Електронска дијагностика на СКВ и репарација 

на електронски дел со вградување 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.500.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 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 
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: 
Или се планира да започне 6.6.2022 
се планира да заврши 6.6.2023 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 



 Стр. 22 - Бр. 80                                                                                          31 март 2022 
 
 

Огласи  
 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Образец 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со изјава за инструментите, постројките или тех-

ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

- Да располага со расположливи и оперативни ми-
нимум 2 (две) машини за декарбонизација на мотор, со 
капацитет од  30 литри HHO гас/ минута;  - Да распола-
га со компјутерски контролирана машина за чистење и 
сушење на ДПФ и катализатор,  за патнички и товарен 
програм;  - Да располага со ултразвучна када за чисте-
ње на моторни делови со минимален волумен од 250 
литри;  - Да располага со апарат за чистење дизни кај 
бензиски и дизел мотори; - ЕО да овозможи увид на 
машината за декабонизација на мотор, со капацитет од  
30 литри HHO гас/ минута, машината за чистење и су-
шење на ДПФ и катализатор,  за патнички и товарен 
програм, ултразвучната када за чистење на моторни де-
лови со минимален волумен од 250 литри и апаратот за 
чистење дизни кај бензиски и дизел мотори на комиси-
јата од предметната набавка во неговите простории. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 4.5.2022 

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

26.4.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 4.5.2022 во 9:00 часот, место: ул. „516“ бр.10 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05435/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунал-

на хигиена Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „516“ бр.10 

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Разим Дулови, адреса на е-

пошта: javni.nabavki@khs.mk телефон / факс: 3230857/ 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат: На горната адреса 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

активност или дејност: 
Правни лица основани за задоволување на потреби-

те од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Друго 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА  
НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сервисирање на лесни возила 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.000.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 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 
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: 
Или се планира да започне 14.5.2022 година 
се планира да заврши 14.5.2023 година 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
дрд образец 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со изјава за инструментите, постројките или тех-

ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Да располага со расположливи и оперативни мини-
мум 2 (две) машини за декарбонизација на мотор, со 
капацитет од  30 литри HHO гас/ минута од кои 1(една) 
машина да биде мобилна  - Да располага со мобилен 
уред за чистење дизни кај бензински и дизел возила  - 
Да располага со компјутерска контролирана машина за 
чистење и сушење на ДПФ и Катализатори  - Да распо-
лага со ултразвучна када за чистење на моторни делови 
со минимален волумен од 250 литри;  - ЕО да овозмо-
жи увид на на комисијата од предметната набавка за 
горе наведените машини 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 година во 9:00 часот, место: ул. 
„516“ бр. 10 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05440/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ ИНСТИ-

ТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ 

I.1.2) Адреса: „Мајка Тереза“ 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Боби Божиновски, aдреса на 

е-пошта: transfuziologija@gmail.com телефон/факс: 
3226923 135 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: На горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА  
НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
РЕАГЕНСИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА 

МОЛЕКУЛАРНА ТИПИЗАЦИЈА ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ    НА  ХЛА класа I и класа II антигени за одре-
дување на антитела со користење на xMAP ТЕХНО-
ЛОГИЈА СО ОТСТАПУВАЊЕ НА ПОТРЕБНА 
ОПРЕМА НА КОРИСТЕЊЕ 

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

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ ИНСТИТУТОТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕ-
ДИЦИНА НА РСМ СКОПЈЕ, со адреса на ул. „Мајка 
Тереза“ број 17 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 
33696200-7 - Реагенси за крвна анализа 
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: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
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IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Да [5.00%] 

IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност – образец ДРД 

или потврда за регистрирана дејност - Решение за про-
мет на големо со медицински средства согласно Зако-
нот за лекови и медицински средства. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

- Изјава од економскиот опертор дека ќе ја даде оп-
ремата, инсталира, пушти во употреба и изврши обука 
на персоналот за непречена работа со понудената опре-
ма без надомест - Изјава дека економскиот оператор ќе 
обезбеди сервисер, кој ќе се грижи за калибрирање, 
сервис и одржување на опремата за непречено работе-
ње на опремата во времетрење на користење на негови-
те реагенси и потрошен материјал без надомест. 

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: 

- Каталог или други документи со технички специ-
фикации од понудените стоки со кои ќе се докажат ба-
рањата од техничката спецификација со јасно обележа-
ни страници за бараните карактеристики 

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

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

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
29.4.2022 година во 11:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
21.4.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.4.2022 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 29.4.2022 година во 11:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН  
ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

__________ 
  

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05443/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за депонирање на комунален отпад ДРИС-
ЛА Скопје 

I.1.2) Адреса: бул. Илинден б.б. Скопје 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Аце Петров, адреса на е-

пошта: ace.petrov@drisla.mk телефон/факс: 02/2722-
500/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка, сервисирање и полнење на ПП апарати 

и хидранти 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈП депонија ДРИСЛА Скопје, со локација во 
с.Батинци, п.фах 34, 1050 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: Детален опис на предметот на набавка е 
даден во техничките спецификации. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
44480000-8 - Разновидна противпожарна опрема 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
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Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Набавка, сервисирање и полнење на ПП апарати 

и хидранти 
2. Набавка на затворен контејнер за чување на против-

пожарна опрема, уреди и средства за гаснење на пожар 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност како доказ дека 

е регистриран како физичко или правно лице за врше-
ње на дејноста поврзана со предметот на набавка или 
доказ дека припаѓа на соодветно професионално здру-
жение согласно со прописите на земјата каде што е ре-
гистриран. - Доказ издаден од Дирекција за заштита и 

спасување за исполнување на посебните услови за 
вршење на дејноста пропишани согласно со Законот за 
пожарникарство, и тоа: за Дел 1: Овластување за од-
ржување и сервисирање на ПП - апарати и Овластува-
ње за oдржување и сервисирање на стабилни инстала-
ции за откривање, јавување и гаснење на пожари и от-
кривање на експлозивни смеси. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 во 10:00 часот, место: ЈП депонија 
ДРИСЛА Скопје, локација с.Батинци, п.фах 34, 1050 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05444/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Специја-

лизирана болница за геријатриска и палијативна 
медицина „13 Ноември“ - Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Борис Сарафов“ бр. 129 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Лилјана Димовска, адреса на 

е-пошта: info@gerontology.org.mk телефон/факс: 2031-
238/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на услуги - Микробиолошки услуги за 

пациенти и задолжителни здравствено - хигиенски 
прегледи за вработените во ЈЗУ Специјализирана 
болница за геријатриска и палијативна медицина 
„13 Ноември“ - Скопје 

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

Категорија на услуга број: 25 Здравствени и социјални 
услуги 
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II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Носителот на набавката е должен предметот на 
договорот, да го извршува во сопствените простории. 

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 услуги - Микробиолошки услуги за па-

циенти и задолжителни здравствено - хигиенски прег-
леди за вработените во ЈЗУ Специјализирана болница 
за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ 
- Скопје 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
85000000-9 - Услуги за здравство и социјална ра-

бота 
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- Микробиолошки услуги за пациентите на 

договорниот орган  ЈЗУ Специјализирана болница за 
геријатриска и палијативна медицина 13 Ноември 
Скопје, Оддел за геријатриска медицина,  Оддел за па-
лијативна медицина Хоспис Сју Рајдер Скопје на ул. 
Борис Сарафов бр. 129 Скопје и Објект Мајка Тереза 
ул. Скупи бб с.Злокуќани Скопје (неделив дел) 

2. Дел 2 - Задолжителни здравствено – хигиенски 
прегледи за вработените на договорниот орган  ЈЗУ 
Специјализирана болница за геријатриска и палијатив-
на медицина 13 Ноември Скопје, Оддел за геријатриска 
медицина,  Оддел за палијативна медицина Хоспис Сју 
Рајдер Скопје на ул. „Борис Сарафов“ бр. 129 Скопје и 
Објект Мајка Тереза ул. Скупи бб с.Злокуќани Скопје 
(неделив дел) 

3. Дел 3 – Микробиолошки анализи на воздух, 
предмети и инструменти и биолошка контрола на сте-
рилизатори во просториите на договорниот орган  ЈЗУ 
Специјализирана болница за геријатриска и палијатив-
на медицина 13 Ноември Скопје, Оддел за геријатриска 
медицина,  Оддел за палијативна медицина Хоспис Сју 
Рајдер Скопје на ул. Борис Сарафов бр. 129 Скопје и 
Објект Мајка Тереза ул. Скупи бб с.Злокуќани Скопје 
(неделив дел) 

4. Дел 4- Микробиолошки услуги за пациентите на 
договорниот орган  ЈЗУ Специјализирана болница за 
геријатриска и палијативна медицина 13 Ноември 
Скопје, Оддел  за палијативна медицина Хоспис Сју 
Рајдер Битола ул.Никола Јанков Вапцаров бр. 2А. (не-
делив дел) 

5. Дел 5 - Задолжителни здравствено – хигиенски 
прегледи за вработените на договорниот орган  ЈЗУ 
Специјализирана болница за геријатриска и палијатив-
на медицина 13 Ноември Скопје, Оддел  за палијативна 
медицина Хоспис Сју Рајдер Битола ул.Никола Јанков 
Вапцаров бр. 2А. (неделив дел) 

6. Дел 6 – Микробиолошки анализи на воздух, 
предмети и инструменти, анализи на примерок од 
храна, анализа на примерок од вода и биолошка кон-
трола на стерилизатори во просториите на договорниот 
орган  ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и 
палијативна медицина 13 Ноември Скопје, Оддел  за 
палијативна медицина Хоспис Сју Рајдер Битола 
ул.Никола Јанков Вапцаров бр. 2А. (неделив дел) 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 

ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со изјава за инструментите, постројките или тех-

ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Изјава од ЕО, дека лабораторијата за испитување на 
микробиолошки услуги на пациентите за ДЕЛ 4, е со 
седиште во Битола. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година во 11:00 часот 
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V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 
година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 во 11:00 часот, место: ЈЗУ Специја-
лизирана болница за геријатриска и палијативна ме-
дицина „13-ти Ноември“ Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05446/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУДГ Детска 

радост - Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Бапчор“ бр.2 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елена Стојановска, адреса на 

е-пошта: detskaradost@hotmail.com телефон/факс: 3173 
- 663 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Социјална заштита 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на овошје и зеленчук 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈУДГ Детска радост Општина Гази Баба 

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

ник 
Шифра Опис 
15300000-1 - Овошје, зеленчук и сродни производи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 

ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
 Документ за регистрирана дејност како доказ де-

ка е регистриран како физичко или правно лице за 
вршење на дејноста поврзана со предметот на догово-
рот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодвет-
но професионално здружение согласно со прописите 
на земјата каде што е регистриран.  – Решение за регис-
трирање во регистарот на објекти и оператори со храна 
за промет со храна издадено од Агенција за храна и ве-
теринарство 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година, 10:00 часот 
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V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 
година, 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 
година, 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 годин, во 10:00 часот, место: ЈУДГ 
Детска радост Општина Гази Баба 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05447/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Дирекција за 

технолошки индустриски развојни зони 
I.1.2) Адреса: бул.„Партизански одреди“ бр.2, 

П.Фах 311 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александра Доксимовска, 

адреса на е-пошта: aleksandra.doksimovska@fez.gov.mk 
телефон/факс: +38923111166 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка и инсталација на системи за континуи-

ран мониторинг и собирање податоци за испуштени  
отпадни води  од ТИР Зони (ТИРЗ Кичево х1, ТИРЗ 
Струга х1, ТИРЗ Прилеп х2, ТИРЗ Штип х 1, ТИРЗ 
Струмица х 1) 

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

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

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

ник 
Шифра Опис 
38421110-6 - Мерачи на проток 
38420000-5 - Инструменти за мерење на проток, ни-

во и притисок на течности и гасови 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Извештај за билансот на состојба издаден од над-

лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 
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- економскиот оператор поединечно за секоја годи-
на во последните три години  да има остварено приход 
не помал од 8.000.000 денари. 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- економскиот оператор поединечно за секоја годи-
на во последните три години  да има остварено приход 
не помал од 8.000.000 денари. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

- Економскиот оператор да го има на располагање 
следниот технички кадар: o Минимум 1 (еден) машин-
ски инженер (насока хидраулично инженерство и ме-
наџмент на води) со минимум 3 (три) години работно 
искуство. o Минимум 2 (два ) сервисери од кои 1(еден) 
од машинска струка и 1 (еден) од електро струка, со 
завршена обука за ракување и подесување на системи 
за следење на проток и количини на испуштени отпад-
ни води од отворени/затворени системи. 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

- Авторизација на опремата издадена од Производи-
телот на понудената опрема - Да се достави оригинална 
техничка документација за опремата, со спецификации, 
издадена исклучиво од производителот на опремата. 

- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

Еконономскиот оператор да има реализирано мини-
мум 3 (три) договори за инсталирани мерачи на проток 
во отворени/затворени канали во последните 5 (пет) го-
дини, од кои минимум еден договор за мерачи за про-
ток на отпадни води со вредност од 2.500.000,00 дена-
ри (со вклучен ДДВ18%). 

- сертификати и извештаи издадени од надлежни 
тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

- Сертификат за калибрација за мерачот издаден од 
Институт за Метрологија за понудениот модел 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

15.4.2022 година, 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.4.2022 

година, 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.4.2022 
година, 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 15.4.2022 година, во 11:00 часот, место: Ди-
рекција за ТИРЗ на бул.„Партизански одреди“ бр.2 во 
Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05448/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ У Кл.за 

трауматологија,ортопедски болести,анестезија,реа-
нимација и ин.лекување и ургентен центар 

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: Силвана Петровска, адреса 

на е-пошта: uktoariluc@zdravstvo.gov.mk телефон/факс: 
3124-443/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

бавка на материјали за гасен анализатор 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

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

ник 
Шифра Опис 
33696500-0 - Лабораториски реагенси 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД-Образец Решение за промет на големо со ме-

дицински средства согласно Законот за лекови и ме-
дицински средства 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 

V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 година во 10:00 часот, место: ОЕ 
Клиника за ортопедски болести-библиотека 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05450/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Основен суд 

Охрид 
I.1.2) Адреса: ул. „Македонски Просветители“ бб 
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид - 6000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Виолета Ристеска Дулеска, 

адреса на е-пошта: viki.r_1984@yahoo.com телефон/ 
факс: 046/261-868 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: Државни органи - Општи јавни 
услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

Електрична енергија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Основен суд Охрид 

II.3) Секторски договор: Електрична енергија 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

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

ник 
Шифра Опис 
09300000-2 - Електрична, топлинска, соларна и нук-

леарна енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: денови 90 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
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III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
-Документ за регистрирана дејност -важечка ли-

ценца за вршење енергетска дејност трговија или снаб-
дување со електрична енергија издадена од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Северна Македонија 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- сертификати и извештаи издадени од надлежни 
тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

- EIS код издаден од МЕПСО АД Скопје како 
вршител на енергетска дејност за пренос на електрична 
енергија  -Копија од потпишан договор за балансна од-
говорност согласно правилата на пазар за електрична 
енергија,  -Изјава за прифаќање на балансната одговор-
ност и да не вметне како потрошувач во својата балан-
сна одговорна група. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 година во 10:00 часот, место: Осно-
вен суд Охрид 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05453/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ку-

маново 
I.1.2) Адреса: ул. „11-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 теле-
фон/факс: 031511307/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Градежни работи и тампонирање на сообраќај-

ници на територија на Општина Куманово 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: На територија на Општина Куманово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 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 
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II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Лиценца за Б за изведување на градби од вто-
ра категорија, издадена од Министерството за тран-
спорт и врски на РСМ 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

- Минимум 1 (еден) булдожер - Минимум 6 (шест) 
товарни моторни возила-камиони кипери; - Минимум 1 
(еден) мал метален ваљак; - Минимум 1 (еден) голем 
метален ваљак - Минимум 1 (еден) грејдер - Минимум 
1 (еден) ровокопач - Минимум 1 (една) ниско влекачка 
платформа - Да се достави скен од важечки сообраќај-
ни дозволи за возилата наведени во погоре во бараната 
техничка опременост или електронска верзија од доз-
волите (доколку истите се издадени електронски);  - Да 
достави скенирани фактури од купени машини 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 во 9:00 часот, место: Општина Ку-
маново 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05455/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Би-

тола 
I.1.2) Адреса: Булевар „1 Мај“ бр. 61 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Билјана Димитровска, адреса 

на е-пошта: biljanag_bt@yahoo.com телефон/факс: 
047208333 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат  на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

вестициско одржување (канделабри) 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
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II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: општина 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: 
Градежни и инсталациски работи за сервисирање на 

кабелската подземна мрежа со канделабри и столбови 
за улично осветлување 

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

ник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски 

и инспекциски услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

месеци:  12 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност ,  - Лиценца Б за 

изведувач на градба издадена од Министерство за 
транспорт и врски на Р.Северна Македонија односно 
соодветен документ во земјата каде што е регистриран 
доколку се работи за странски понудувач 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година 14:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и 

во часот определен како краен рок за доставување на по-
нудите 14.4.2022 година во 14:00 часот, место: Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05458/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за образование и наука 
I.1.2) Адреса: ул. „Св. Кирил Методиј“ бр.54 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Трпковска Стојанов-

ска, aдреса на е-пошта: natasha.trpkovska@mon.gov.mk 
телефон/факс: 023224531 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Образование 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Вршење на стручно технички надзор при Реха-

билитација/реконструција на училишта за потреби-
те на МОН преку проектот 145 спортски сали 
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II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; 
инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; 
услуги за просторно планирање и инженерски услуги 
за уредување на земјиштето; поврзани научни и тех-
нички советодавни услуги; услуги за технички испиту-
вања и анализа 

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

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: 
Вршење на стручно технички надзор при Рехабили-

тација/реконструција на училишта за потребите на 
МОН преку проектот 145 спортски сали 

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

ник 
Шифра Опис 
79714000-2 - Услуги за надзор 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  8 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 80 - 
Квалитет - 20 - 1Критериум за доделување на дого-

ворот е економски најповолна понуда која се утврдува 
како најдобар однос помеѓу цената и квалитетот. За но-
сител на набавката ќе биде избран оној економски опе-
ратор чија понуда ќе биде оценета како економски нај-
поволна утврдена како најдобар однос помеѓу цената и 
квалитетот, односно која ќе освои најголем број на бо-
дови како збир на бодовите за секој елемент на крите-
риумот економски најповолна понуда која се утврдува 
како најдобар однос помеѓу цената и квалитетот. Бодо-
вите за елементите од критериумот за избор кои не се 
предмет на електронска аукција, се внесуваат во систе-
мот од страна на комисијата врз основа на извршената 
евалуација и истите остануваат непроменети 5.6.2 Како 
елементи на најдобриот однос помеѓу цената и квали-
тетот се земаат следнивеЧ  • цена    80 бодови, • квали-
тет   20 бодови. 7.3 За елементот цена се утврдени 
вкупно 80 бодови. При тоа, цената на понудата ќе се 
пресметува како вкупна цена без данок на додадена 
вредност, при што најмногу бодови ќе добие понудата 
која има најниска понудена цена. Бодовите за елемен-
тот цена кај другите понуди ќе се доделат според след-
нава формулаЧ Број на бодови = најниска  цена (без 
ДДВ) . максимален број бодови   Цена (безДДВ)   5.6.3 
За елементот квалитет се утврдени вкупно 20 бодови, и 
истиот се состои од следниве елементиЧ Поделемент 1  
Дополнително искуство на економскиот оператор – 
максимум 20 бода Покрај минималното искуство на 
економскиот оператор утврдено во точка , 5.5.3.1дого-

ворниот орган ќе додели бодови во зависност од бројот 
и вредноста на реализираните  услуги (договори) пов-
рзани со предметот на набавка, за кои економскиот 
оператор ќе достави дополнителни потврди за квали-
тетно и навремено извршен стручно технички надзор  
над  изведба/рехабилитација/реконструкција/адаптаци-
ја или санација на објекти од високоградба во послед-
ните 3 (три) години, со поединечна вредност од мини-
мум 1.000.000,00 денари со вклучен ДДВ. За дополни-
телното искуство на економскиот оператор, договорни-
от орган ќе додели бодови согласно табелата при што 
за поделементот 1 максимум може да се доделат 20 
бода.  Број на доставени потврди Број на бодови  1 
(една) потврда 5 бода  2 (две) потврди 10 бода  3 (три) 
или повеќе потврди 20 бода    Потребна документација 
за бодување на елементот квалитет е следнатаЧ  за По-
делемент 1 Согласно точка 5.5.1 од тендерската доку-
ментација за докажување на минималното искуство на 
економскиот оператор и точка 5.5.2 потребно е да биде 
доставена референтна  листа на целосно реализирани 
договори за надзор во последните 3 (три) години, со 
вредности, датуми, нарачател и предмет на договорот, 
со обезбедување потврда за квалитетно и навремено  
изведување на  работите со вредност на истите  издаде-
на од нарачателите.  Во референтната  листа на целос-
но реализирани договори за извшен стручно технички 
надзор при иззведба/реконструкција/адаптација и сана-
ција  покрај минималното искуство на економскиот 
оператор, потребно е на јасен и недвосмислен начин да 
бидат наведени и извршените надзори со кои се дока-
жува поделементот 1, односно да биде наведено кои 
потврди за квалитетно и навремено извршување на до-
говорите економскиот оператор ги доставува за дока-
жување на минималното искуство од точка 6.6.1од 
Техничка и професионална способност, а кои потврди 
ги доставува за докажување на поделементот 1.    На-
поменаЧ *Економскиот оператор може во постапката 
за јавна набавка да ја користи способноста на друг суб-
јект за докажување на елементот квалитет  а во врска 
со образовните и стручни квалификации или релеван-
тно стручно искуство доколку со валиден доказ докаже 
дека другиот субјект ќе му ги стави на располагање со-
одветните ресурси за целовреметраење на договорот за 
јавна набавка.  **На економските оператори кои нема 
да достават соодветни комплетни докази за елементот 
квалитет нема да бидат барани дополнувања на доку-
ментација која се однесува на овој дел и елементот ква-
литет ќе биде евалуиран и бодиран согласно првично 
доставените докази. 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Да 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
За да ја докаже способноста за вршење професионал-

на дејност, економскиот оператор треба да достави:  -   
Потврда за регистрирана дејност (ДРД образец) како до-
каз 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. -  Копија  Лиценца Б за надзор на градби , а 
прифатлива е и копија од А- лиценца за надзор. 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извештај за билансот на состојба издаден од над-
лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

- Да има остварено минимален годишен приход во 
износ од минимум 7.000.000,00 денари  во  последните 
3 години  за кои има расположливи информации, за се-
која година поединечно.  За да ја докаже способноста 
за вршење професионална дејност, економскиот опера-
тор треба да достави:  - Извештај за билансот на состој-
ба издаден од надлежен орган, односно ревидиран би-
ланс на состојба, или извадоци од извештајот за билан-
сот на состојба, во случаи кога објавување на билансот 
на состојба е пропишано со закон во земјата каде што 
економскиот оператор е регистриран или - извод од це-
локупниот приход на претпријатието (податок од би-
лансот на успех издаден од надлежен орган, односно 
ревидиран биланс на успех) и тоа најмногу за послед-
ните 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. 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и тоа нај-
многу за последните три финансиски години за кои се 
расположливи ваквите информации во зависност од да-
тумот на кој претпријатието е основано или започнало 
со работа и во зависност од достапноста на таквите ин-
формации. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

 6 (шест) вработени или ангажирани лица;  ви-
соко стручни лица вработени или ангажирани лица со 
образовни и професионални квалификации кои ќе би-
дат ангажирани и одговорни за реализација на предме-
тот на набавката, а кои ги исполнуваат следните ус-
лови:  најмалку 2 (два ) надзорен инженер архитект со 
овластување Б (прифатливо е и А овластување за над-
зор над изведба) - фаза (архитектура); најмалку 1 
(еден) надзорен градежен инженер од конструктивна 
насока со овластување Б прифатливо е и А овластува-
ње за надзор над изведба (фаза градежништво); најмал-
ку 1 (еден) надзорен градежен инжинер со овластување 
Б прифатливо е и А овластување за надзор над изведба 
(фаза градежништвото) најмалку 1 (еден) надзорен ма-
шински инженер со овластување Б прифатливо е и А 
овластувањеза надзор над изведба)- фаза (машинство); 
најмалку 1 (еден) надзорен електро инженер со овлас-
тување Б прифатливо е и А овластување за надзор над 
изведба)- фаза (електротехника); • Економскиот Опера-
тор – Понудувач како доказ за вработените лица треба 
да достави Листинг издаден од Агенција за вработува-
ње на РСМ за вработени лица квалификувани за врше-
ње на дејноста поврзана со предметот на договорот за 
јавна набавка, не постар од 15 дена од крајниот рок за 
поднесување на понуди и договори за ангажирање на 
лицата кои што не се вработени. • Копија од овластува-
њата (за бараните инженери) • Диплома за завршено 
образование на бараните инженери 

- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

• Доставување листа на извршени услуги во послед-
ните 3 години на најмалку 5 (пет) објекти  од виског-
радба за извршен надзор од втора категорија со вкупна 
вредност од минимум 3.000.000,00 денари со вклучено 
ДДВ.; • Понудувачот за сите приложени договори тре-
ба да обезбеди потврди за успешно, навремено и квали-
тетно изведување на работите . (се прифаќаат само пот-
врди издадени од инвеститорите со кои понудувачот 
има склучено и реализирано договори). 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
стандардите за системи на квалитет, економскиот опе-
ратор треба да ги исполнува следниве стандарди:  - 
Стандард за систем за квалитет: ISO 9001:2015   5.5.2 
Економскиот оператор го докажува исполнувањето на 
стандардите за системи на квалитет со доставување на:  
- Сертификат за стандард за систем за квалитет ISO 
9001:2015 
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- Стандарди за управување со животна средина: 
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
стандардите за управување со животната средина, еко-
номскиот оператор треба да ги исполнува следниве 
стандарди:  - Стандард за управување со животната 
средина:ISO 14001:2015     5.5.4  Економскиот оператор 
го докажува исполнувањето на стандардите за управу-
вање со животната средина со доставување на:  - Сер-
тификат за стандард за управување со животната сре-
дина: ISO 14001:2015 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

15.4.2022 година, 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.4.2022 

година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.4.2022 

година, 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 15.4.2022 година, во 11:00 часот, место: Ми-
нистерство за образование и наука 13 кат канцеларија 
1308 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05459/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

електронски комуникации 
I.1.2) Адреса: кеј. Димитар Влахов бр.21 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Виолета Стјеповиќ ПопАце-

ва, адреса на е-пошта: violeta.popaceva@aec.mk теле-
фон/факс: 3289212/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Дигитални сертификати 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.200.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

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 е во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машине-

рија, опрема и набавки освен мебел и софтверски паку-
вања 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 
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IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Образец 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 во 11:00 часот, место: АЕК, кеј. Ди-
митар Влахов бр.21 Скопје. 

V.5) Дополнителни информации Лице за контакт 
Арменд Исени  за техничка спецификација, телефон 
070 384 566 

V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05461/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно сообра-

ќајно претпријатие СКОПЈЕ 
I.1.2) Адреса: бул. „А.Македонски“ бр.10 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сашо Ефремов, адреса на е-

пошта: saso.efremov@jsp.com.mk телефон/факс: 
3174264 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Друго 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

нитори, камери и останата опрема за видео надзор 
на објекти и во автобуси 

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

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈСП Скопје, Бул. Александар Македонски бр.10, 
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: 
Детален опис на предметот на договорот за јавна 

набавка и бараните количини е даден во техничката 
спецификација која е составен дел на тендерската до-
кументација 

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

ник 
Шифра Опис 
32333000-6 - Апарати за снимање или репродуцира-

ње на видео материјал 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 
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IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
-Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

18.4.2022 година 09:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.4.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.4.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.4.2022 година во 09:00 часот, место: Ди-
рекција на ЈСП Скопје 

V.5) Дополнителни информации Дадени во тендер-
ската документација 

V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05463/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клинич-

ка болница - Штип 
I.1.2) Адреса: ул. „Љубен Иванов“ бр. 25 
I.1.3) Град и поштенски код: Штип - 032 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Валентина Ристова, адреса 

на е-пошта: ristova_vale@yahoo.com телефон/факс: 032-
605 003 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

нери и ЦД 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Клиничка болница-Штип 

II.3) Секторски договор: Не 

II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

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

ник 
Шифра Опис 
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машине-

рија, опрема и набавки освен мебел и софтверски паку-
вања 

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 ТОНЕРИ за принтер трговска марка 

Samsung 
2. Дел 2 ТОНЕРИ за принтер трговска марка 

Brother 
3. Дел 3 ТОНЕРИ за принтер трговска марка HP 
4. Дел 4 ТОНЕРИ за принтер трговска марка 

CANON 
5. Дел 5 ТОНЕРИ за принтер трговска марка 

EPSON 
6. Дел 6 Драмови За Принтер марка-Brother 
7. Дел 7 ТОНЕРИ за принтер трговска марка Fax 

Film –Ink Film 
8. Дел 8 ТОНЕРИ за принтер трговска марка 

XEROX WORK CENTURE 
9. Дел 9 КОМПАКТ ДИСК 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран -ДРД Образец. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.4.2022 година во 11:00 часот, место: 
Здравствениот дом д-р Панче Карагозов Штип, ул. Хр. 
Карпош бб, 2-ри кат, Архива. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05464/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ „Ве-

село Штркче“ Кривогаштани 
I.1.2) Адреса: ул. „Македонски просветители“ бр. 7 
I.1.3) Град и поштенски код: Кривогаштани - 7524 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Моника Рујаноска, адреса на 

е-пошта: vesnapacheshkoska@gmail.com телефон/факс: 
077993241 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Социјална заштита 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

бавка и поставување на реквизити за опременување 
на детски паркови во две детски градинки 

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

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Кривогаштани и Обршани 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

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

ник 
Шифра Опис 
37535000-7 - Вртелешки, нишалки, стрелишта и 

други атракции во забавни паркови 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  2 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: да 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со листа на главни испораки на стоки или изврше-

ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

согласно тендерска документација 
- со листа на работи, со приложување потврда за за-

доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: согласно тендерска документација 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

14.4.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.4.2022 

година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.4.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 100 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 14.4.2022 година во 10:00 часот, место: Кри-
овгаштани 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05466/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Центар 

I.1.2) Адреса: ул. „Михаил Цоков“ бб 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Горан Мицевски, адреса на е-п-

ошта: g_micevski@hotmail.com телефон/факс: 3203667 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат на горната адреса 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

активност или дејност: 
Органи на единиците на локалната самоуправа - 

Општи јавни услуги 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

нација и реконструкција на тротоари, патеки, јавни 
површини и површини изработени од завршен слој 
од префабрикувани елементи на локации, по потре-
ба - на територија на Општина Центар - Скопје 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.389.830,51 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: повеќе локации на територија на Општина Цен-
тар - 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: 
Согласно тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
45233200-1 - Разновидни површински работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со повеќе еко-

номски оператори - без повторно прибирање понуди 
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: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 
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IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
 Потврда за регистрирана дејност (ДРД образец) 

како доказ дека е регистриран како физичко или прав-
но лице за вршење на дејноста поврзана со предметот 
на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно профе-
сионално здружение согласно со прописите на земјата 
каде што е регистриран.  минимум Лиценца Б за из-
ведувач на градби од втора категорија (согласно Закон 
за градење - Сл. Весник на Р..М бр. 130/2009, 124/2010, 
18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 
79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 
217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 
132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018 и Сл.Весник на 
Р.С.М бр. 244/2019 и 18/2020) издаден од надлежен ор-
ган Министерство за транспорт и врски. Доколку пону-
дувачот е странско правно лице, должен е да ги почи-
тува одредбите од Законот за градење согласно кој 
странско правно лице може во Република Северна Ма-
кедонија да ги врши работите на проектирање, реви-
зија, изведување и надзор пропишани со овој закон, до-
колку добие потврда за вршење на наведените работи 
од органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредување на просторот, од-
носно потврда од Министерство за транспорт и врски 
за изведувач на градби од втора категорија. 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извештај за билансот на состојба издаден од над-
лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

- да има минимален годишен приход од 
6.500.000,00 денари за секоја година поединечно за по-
следните 3 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 распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- да има минимален годишен приход од 
6.500.000,00 денари за секоја година поединечно за по-
следните 3 години (2018, 2019 и 2020 година). 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

Работници: -да има на располагање минимум 20 
вработени или ангажирани работници за реализација 
на предметната набавка. 

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

Стручен персонал: - минимум 2 градежни инжене-
ри со овластување минимум Б за изведба од областа на 
градежништвото  издадено од Комора за овластени ин-
женери и архитекти на РСМ, со минимум пет години 
работно искуство од предметната област. - Минимум 1 
геодетски техничар или инженер. 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Опрема: Од опремата која ќе биде потребна за реа-
лизација на предметот на набавката и кој треба да биде 
на  располагање за целовреметраење на договорот за 
јавна набавка, економскиот оператор треба да распола-
га со: - минимум 2 багери, - минимум 2 мини багер  - 
минимум 2 камиони кипери со носивост минимум 2 то-
на - минимум 1 камион со кран со носивост од мини-
мум 4 тони - минимум 2 ровокопачи, - минимум 2 виб-
рожаба, - минимум 2 виброваљак , - минимум 2 маши-
на за сечење на асфалт или бетон  - минимум 2 пика-
мери. 

- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

Искуство: Понудувачот да има реализирано мини-
мум 3 (три) договори за изведување на работи од пред-
метната област (изградба, реконструкција или санација 
на површини изработени од завршен слој од префабри-
кувни елементи и слично) за последните 5 (пет) години 
со вкупна вредност од минимум 10.000.000,00 денари 
со вклучен ДДВ, од кои минимум 1 (еден) реализиран 
договор од предметната област (изградба, реконструк-
ција или санација на површини изработени од завршен 
слој од префабрикувни елементи и слично) со вредност 
од минимум 4.000.000,00 денари со вклучен ДДВ. 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
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За да се квалификува како способен за извршување 
на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
стандардите за системи на квалитет, економскиот опе-
ратор треба да ги исполнува следниве стандарди:  
Стандард за систем за квалитет: МКС EN ISO 
9001:2015 или еквивалент  За да се квалификува како 
способен за извршување на предметниот договор за 
јавна набавка од аспект на стандардите за безбедност и 
здравје при работа, економскиот оператор треба да ги 
исполнува следниве стандарди:  Стандард за безбед-
ност и здравје при работа: МКС EN ISO 45001:2018 
или еквивалент 

- Стандарди за управување со животна средина: 
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
стандардите за управување со животната средина, еко-
номскиот оператор треба да ги исполнува следниве 
стандарди:  Стандард за управување со животна сре-
дина: МКС EN ISO 14001:2015 или еквивалент 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

29.4.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.4.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.4.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и 

во часот определен како краен рок за доставување на по-
нудите 29.4.2022 година во 10:00 часот, место: Општина 
Центар - Скопје, барака бр. 6 (сала на совет на ОЦ) 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 30.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05471/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за образование и наука 
I.1.2) Адреса: ул. „Св. Кирил Методиј“ бр.54 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Трпковска Стојанов-

ска адреса на е-пошта: natasha.trpkovska@mon.gov.mk 
телефон / факс: 023224531 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: На горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Образование 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА  
НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Рехабилитација/ реконструкција на училишта за 

потребите на МОН преку Проектот 145 спортски 
сали 

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

ведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Училишта предвидени за реконструкција Осно-
вен проект за: ОУ „Дитурија“-Сарај,Скопје Рекон-
струкција на фасада и поставување на ветробран 
ОУ„Братство единство (Пенестриа)“-Дебар Рекон-
струкција на фасада и санитарии ОУ„ Јашар Беј“-
Чаир,Скопје Реконструкција на фасада и кров ОУ„ Го-
це Делчев“-с.Вељуса,Струмица Целосна рехабилитаци-
ја за добивање на енергетски ефикасен објект 
ОУ„Страшо Пинџур“ с. Јосифово, Валандово Рекон-
струкција на фасада, санитарии ОУ„Перпарими“с.Чег-
ране,Гостивар Реконструкција на фасада и изградба на 
пристапна рампа за инвалиди ОУ”Сабедин Бајрами“с. 
Камењане, Боговиње Реконструкција на фасада,санита-
рии,санација на кров, изведба на термоизолација на 
кров и пристапни рампи за инвалиди ОУ„11 Октом-
ври“, Куманово Реконструкција на фасада 

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: 
Училишта предвидени за реконструкција Основен 

проект заЧ ОУ„ Дитурија“-Сарај,Скопје Реконструкци-
ја на фасада и поставување на ветробран ОУ„Братство 
единство (Пенестриа)“-Дебар Реконструкција на фаса-
да и санитарии ОУ„ Јашар Беј“-Чаир,Скопје Рекон-
струкција на фасада и кров ОУ„ Гоце Делчев“-с.Ве-
љуса,Струмица Целосна рехабилитација за добивање 
на енергетски ефикасен објект ОУ„Страшо Пинџур“ 
с.Јосифово, Валандово Реконструкција на фасада, са-
нитарии ОУ„Перпарими“с.Чегране,Гостивар Рекон-
струкција на фасада и изградба на пристапна рампа за 
инвалиди ОУ”Сабедин Бајрами“с. Камењане , Богови-
ње Реконструкција на фасада,санитарии,санација на 
кров, изведба на термоизолација на кров и пристапни 
рампи за инвалиди ОУ„11 Октомври“, Куманово Ре-
конструкција на фасада 

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: 7 
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: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 65  
Квалитет - 35 - Како елементи на најдобриот однос 

помеѓу цената и квалитетот се земаат следниве: -  цена    
65 бодови, - квалитет 35 бодови. 7.3 За елементот цена 
се утврдени вкупно 65 бодови. При тоа, цената на по-
нудата ќе се пресметува како вкупна цена без данок на 
додадена вредност, при што најмногу бодови ќе добие 
понудата која има најниска понудена цена. Бодовите за 
елементот цена кај другите понуди ќе се доделат спо-
ред следнава формула: Број на бодови = најниска цена 
(без ДДВ) максимален број бодови Цена (безДДВ) 7.4 
За елементот квалитет се утврдени вкупно 35 бодови, и 
истиот се состои од следниве елементи: 
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III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3.00%] 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Да 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
За да ја докаже способноста за вршење професио-

нална дејност, економскиот оператор треба да достави: 
- Документ за регистрирана дејност–Образец ДРД како 
доказ дека е регистриран како физичко или правно ли-
це за вршење на дејноста поврзана со предметот на до-
говорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на со-
одветно професионално здружение согласно со пропи-
сите на земјата каде што е регистриран. Во Република 
Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија. - А и / или Б Лиценца за изведу-
вање на градби од прва и / или втора категорија, сог-
ласно Законот за градење. Напомена: Во случај на гру-
па економски оператори, сите членови на групата пое-
динечно ја докажуваат способноста за вршење на про-
фесионална дејност. 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извештај за билансот на состојба издаден од над-
лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

Потребната економска и финансиска способност за 
извршување на договорот на економските оператори, 
договорниот орган ќе ја утврди преку следниве мини-
мални услови: - Да има минимален годишен приход од 
100.000.000,00 денари за секоја година поединечно за 
последните 3 години за кои има расположливи инфор-
мации. 6.5.2 Економскиот оператор го докажува испол-
нувањето на минималнитe услови со доставување на:  - 
Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на состојба, или из-
вадоци од извештајот за билансот на состојба, во слу-
чаи кога објавување на билансот на состојба е пропи-
шано со закон во земјата каде што економскиот опера-
тор е регистриран или - Извод од целокупниот приход 
на претпријатието (податок од билансот на успех изда-
ден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на 
успех), 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. 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) , и тоа нај-
многу за последните три финансиски години за кои се 
расположливи ваквите информации во зависност од да-
тумот на кој претпријатието е основано или започнало 
со работа и во зависност од достапноста на таквите ин-
формации. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

Од персоналот кој ќе биде вклучен во набавката и 
кој треба да биде на располагање за целото времетрае-
ње на договорот за јавна набавка, економскиот опера-
тор треба да располага со: - Минимум стручен кадар 
кој што ќе биде ангажиран за реализација на предметот 
на набавката, наведени со име и презиме, и тоа:  - Ми-
нимум 1 (еден) дипломиран градежен инженер од кон-
структивна насока со Овластување минимум Б за из-
ведба од областа на градежништвото издадено од Ко-
мора за овластени инженери и архитекти на РСМ. - 
Минимум 1 (еден) дипломиран градежен инженер со 
Овластување минимум Б за изведба од областа на гра-
дежништвото издадено од Комора за овластени инже-
нери и архитекти на РСМ. - Минимум 2 (два) дипломи-
рани инженери архитекти со Овластување минимум Б 
за изведба од областа на градежништвото издадено од 
Комора за овластени инженери и архитекти на РСМ. - 
Минимум 1 (еден) дипломиран електро инжинер со 
Овластување минимум Б за изведба од областа на елек-
тротехника издадено од Комора за овластени инженери 
и архитекти на РСМ - Минимум 1 (еден) дипломиран 
машински инженер со Овластување минимум Б за из-
ведба од областа на машинство издадено од Комора за 
овластени инженери и архитекти на РСМ   Работници:  
- Минимум 30 (триесет) ВКВ или КВ вработени или 
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ангажирани лица квалификувани за вршење на дејнос-
та поврзана со предметот на договорот за јавна набавка 
(градежништво), од кои: - Минимум 2 (два) работници 
со стручна способност за работа со азбест - Минимум 2 
(два) работници со стручна способност за монтери за 
скеле Докази: - Листинг издаден од Агенција за врабо-
тување на РСМ за вработени лица квалификувани за 
вршење на дејноста поврзана со предметот на догово-
рот за јавна набавка, не постар од 15 дена од крајниот 
рок за поднесување на понуди и договори за ангажира-
ње на лицата кои што не се вработени. -Листа на мини-
мум стручен кадар–Минимум стручен кадар кој што ќе 
биде ангажиран за реализација на предметот на јавната 
набавка, наведени со име и презиме, и тоа: 2 (два) дип-
ломирани инженери архитекти  од област а на градеж-
ништвото кои поседуваат минимум Овластување Б за 
изведба, 2 (два) дипломирани градежни инженери кои 
поседуваат минимум Овластување Б за изведба од кој 
едниот да биде конструктивна насока, 1 (еден) дипло-
мирани електро инженер кој поседува минимум Овлас-
тување Б за изведба од областа на електротехниката ,1 
(еден) дипломирани машински инженер од областа на 
машинството  кој поседува минимум Овластување Б за 
изведба - Копија од овластувањата (за бараните инже-
нери) - Диплома за завршено образование на бараните 
инженери - Изјава за минимум бараниот стручен кадар 
кој што ќе биде ангажиран во текот на реализацијата на 
договорот - Изјава со детален опис на техничкиот пер-
сонал кој ќе биде вклучен во изведувањето на работите 
и наведување на професионалните квалификации кон-
кретно за бараните 30 (триесет) ВКВ или КВ работни-
ци за вршење на дејноста поврзана со предметот на до-
говорот за јавна набавка (градежништво) 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

Минимум 30 % од рехабилитацијата/реконструкци-
јата потребно е да биде изведена од страна на понуду-
вачот(не смее да биде изведен од подизведувач). Доказ: 
- Изјава од понудувачот заверена на Нотар дека докол-
ку му биде доделен договорот за јавна набавка, мини-
мум 30% од рехабилитацијата/реконструкцијата на об-
јектите ќе бидат изведени од страна на понудувачот 
(без отстапување на подизведувачи). - Изјава за еле-
ментите од договорот кој економскиот оператор има 
намера да ги отстапи на подизведувач/и податоци за 
истите (фирма, седиште, единствен даночен број и др.) 
кои што ги исполнуваат условите за извршување на ра-
ботите, пропишани со Законот за градење. 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

ОПРЕМА: Од опремата која ќе биде потребна за ре-
ализација на предметот на набавката и кој треба да би-
де на располагање за целовреметраење на договорот за 
јавна набавка, економскиот оператор треба да распола-
га со минимум: - Да располага со скеле од минимум 
1000 м2 - Да располага соминимум 2 (два) камиони ки-
пери со носивост од мин.10 тона - Да   располага со ми-
нимум 1 (еден) камион со дигалка со носивот мин. 3 
тона - Да располага соминимум 1 (еден) електрична ди-
галка за вертикален транспорт на материјал со носи-
вост мин. 500 кг. За докажување на Опремата економ-
скиот оператор доставува: - Изјава за инструмен-
тите,постројките или техничката опрема, која економ-
скиот оператор ја има на располагање за извршување 
на договорот со прилог: фактури,собраќајни доз-
воли,царински декларации за увезената опрема, попис-
на листа заверена од овластено сметководствено 
биро,договор за купопродажба или слично. 

- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

- Понудувачот да има реализирано 5 (пет) договори 
за изведба/рехабилитација/реконструкција/адаптација/-
санација на објекти од високоградба , за последните 5 
(пет) години со вкупна вредност на изведените работи 
од минимум 140.000.000,00 денари со вклучен ДДВ, од 
кои минимум 1 (еден) реализиран договор за изведба/ 
рехабилитација/ реконструкција/адаптација/санација на 
објекти од високоградбада е со вредност од минимум 
40.000.000,00 денари со вклучен ДДВ.  Понудувачот за 
сите приложени договори треба да обезбеди потврди за 
успешно, навремено и квалитетно изведување на рабо-
тите . (се прифаќаат само потврди издадени од инвес-
титорите со кои понудувачот има склучено и реализи-
рано договори). За докажување на Искуството на еко-
номскиот оператор доставува: - Пополнет образец  на 
изведени договори за изведба/ рехабилитација/рекон-
струкција /адаптација/санација во последните 5 (пет) 
години.(Прилог 3) - Потврди (препораки) за квалитет-
но и навремено извршени работи со вредност на истите 
и датум, за изведба/рехабилитација/реконструк-
ција/адаптација или санација на објекти од високоград-
ба во последните 5 (пет) години, издадени од страна на 
поранешни инвеститори, од Референтната листа и 5 
потврди за завршени објекти со вредност од минимум 
140.000.000,00денари со вклучено ДДВ,од кои мини-
мум 1 (една) потврда за реализиран договор за изведба 
/ рехабилитација  / реконструкција / адаптација /сана-
ција на објекти од високоградба со вредност од мини-
мум 40.000.000,00 денари со вклучен ДДВ (се прифаќа-
ат само потврди издадени од инвеститорите со кои по-
нудувачот има склучено и реализирано договори.) 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Сертификат за исполнување стандард за систем за 

квалитет ISO 9001:2015 или еквивалентен 
- Стандарди за управување со животна средина: 
-Сертификат за управување со животна средина 

ISO 14001:2015 или еквивалентен -Сертификат за ус-
пешно имплементиран систем за безбедност и здравје 
на работно место ISO45001:2018 или еквивалентен 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 3.5.2022 

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

25.4.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 3.5.2022 година во 11:00 часот, место: Ми-
нистерство за образование и наука 13 кат канцеларија 
1308 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 31.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05472/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СУГС Гимна-

зија „Панче Арсовски“ - Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Автокоманда“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Симона Петровска, адреса на 

е-пошта: simona.ristovska09@gmail.com телефон/факс: 
023173645 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Образование 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Избор на компанија за снабдување со електрич-

на енергија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ 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 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 3.5.2022 
се планира да заврши 3.5.2023 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД - образец 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

15.4.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 15.4.2022 во 12:00 часот, место: СУГС Гим-
назија „Панче Арсовски“ Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 31.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05473/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комуна-

лец Кичево 
I.1.2) Адреса: Транзитен пат 34 
I.1.3) Град и поштенски код: Кичево - 6250 
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I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Агрон  Ибраими, адреса на 

е-пошта: jpkomunaleckicevo@gmail.com телефон/факс: 
071 221 505/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Одбрана 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Градежни материјали - повторена постапка 

спроведена во 2021 год. 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈП Комуналец Кичево 

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: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; 

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

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. Цемент и врзивно средство за малтерисување 
2. Железо, жица и бетонски шајки 
3. Стоки  од  дрво 
4. Стоки  од  железо 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 4.5.2022 
се планира да заврши 4.1.2023 
Период во месеци: 8 или 240 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Задолжително да се достави со понудата во спро-

тивно понудата нема да се еволуира 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

15.4.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 15.4.2022 во 12:00 часот, место: ЈП Комуна-
лец Кичево 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 31.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05474/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Факултет за 

ветеринарна медицина - Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Лазар Поп-Трајков“ бр.5-7 
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I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ана Орданоска адреса на е-

пошта: ana@fvm.ukim.edu.mk телефон/факс: 02/3 240-
726 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Образование 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на LC-Q/TOF (Liquid Chromatography-

Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry) за 
проектот од МОН „Развој и валидација на мултире-
зидуални и мултикласни аналитички методи за оп-
ределување на остатоци  од лекови  и контаминенти 
со употреба на изотопски обележани интерни стан-
дарди и примена на техниката LC-Q/TOF“ 

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

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ФВМС 

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 поим-

ник 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:  24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Да 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 
понудувачот или кандидатот 

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран.  

- Решение за промет на големо со медицински сред-
ства  согласно Законот за лекови и медицински сред-
ства. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

Дадени во тендерската документација 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 4.5.2022 

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

26.4.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 4.5.2022 година во 11:00 часот, место: Сала 
за состаноци 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 31.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
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ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05478/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Комуна-

лец - Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Питу Гули“ бр.2а 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Искова Спиркоски 

адреса на е-пошта: javnikomunalec@yahoo.com телефон 
/ факс: 048-428992 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: На горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сукцесивна набавка на жарена ,,палена,, жица 

DIN 17140 2.8- 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈКП Комуналец Прилеп 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
дадено во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
44300000-3 - Кабел, жици и сродни производи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: дрд образец 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

28.4.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.4.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 24.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.4.2022 година во 12:00 часот, место: ЈКП 
Комуналец Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 31.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05480/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Градска 

општа болница „8-ми Септември“ Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Бледски договор“ бб Скопје 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
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I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ѓорѓе Тошиќ, адреса на е-

пошта: tosic@bolnica.org.mk телефон/факс: 02/30 87 
410/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Медицински потрошен материјал за интервен-

тна радиолгија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен 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 Жица водич (0,035") 
2. 2 Жица водич хибридна хидрофилна 
3. 3 Водич жица од Nitinol со златен врв 
4. 4 Жица водич хидрофилна, периферна, stainless 

stell core, 0,014 
5. 5 Жица водич хидрофилна, периферна, stainless 

stell core, 0,018“ 
6. 6 Жица водич за периферни интервенции 
7. 7 Хидрофилен катетер 
8. 8 Специјално дизајнирана жица во облик на ласо 
9. 9 Комплет за дистална протекција 
10. 10 Комплет за дистална протекција 
11. 11 Периферен катетер, хидрофилен од 
12. 12 Катетер за перкутана билијарна дренажа 
13. 13 Катетер за перкутана нефростома 
14. 14 Сет за перкутани нефростоми 6-16F 
15. 15 Систем за перкутано затварање на феморална 

артерија 
16. 16 Neff сет за перкутан пристап 
17. 17 Комплет сет форцепс за транслуминална би-

лијарна биопсија 
18. 18 Торквери 
19. 19 Хидрофилен сет за трансфеморален пристап 
20. 20 Хидрофилни гајдинг интродјусери со спирала 
21. 21 Хидрофилни флексибилни гајдинг интродју-

сери 
22. 22 Порт 
23. 23 Хидрофилен микрокатетер 
24. 24 Партикли за хемоемболизација 
25. 25 Партикли за емболизација од полиетилен 

гликол 
26. 26 Периферни кoили од платина 
27. 27 Периферени коили, тип pushable за емболиза-

ција 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Решение за промет на големо со медицински сред-

ства и дека е запишан во регистарот на правни лица за 
промет на големо со медицински средства согласно од-
редбите од Законот за лековите и медицински средства. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 3.5.2022 

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

25.4.2022 година во 15:30 часот 
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.4.2022 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 3.5.2022 во 9:00 часот, место: ЈЗУ Градска 
општа болница „8-ми Септември“ Скопје, ул. „Бледски 
договор“ б.б. Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 31.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05482/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во 
државна сопственост, Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „11-ти Октомври“ бр.9 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Димитар Азески, адреса на 

е-пошта: dimitar.azeski@elem.com.mk телефон/факс: 
023149103 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
– Друго 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сервис на градежни машини (ХЕЦ Маврово) 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: АД. ЕСМ - Подружница ХЕС Маврово 

II.3) Секторски договор: Електрична енергија 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Даден во ТД 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
50800000-3 - Разновидни услуги за поправка и од-

ржување 
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. Булдожери 
2. Ровокопачи 
3. Агрегати 
II.10) Рамковна спогодба: Да 

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-
ни Не 

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-
ски оператор 

Времетраење на рамковната спогодба Период во го-
дини: 2 

II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) ка-

ко 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 про-
писите на земјата каде што е регистриран. Во Републи-
ка Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија 
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IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

За да се квалификува како способен за извршување 
на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
неговата техничка или професионална способност, еко-
номскиот оператор треба да ги исполнува следниве ми-
нимални услови Услов 1: Листа на извршени услуги 
(најмалку една) за сервис и одржување на механиза-
ција,  во последните три години, со вредности, датуми, 
купувачи (договорни органи или економски оператори) 
со обезбедување потврда за ивршена услуга (договор) 
и сл. (За последни 3 години се смета  периодот од де-
нот на јавното отворање па наназад)  Економскиот опе-
ратор го докажува исполнувањето на минималните ус-
лови од потточка 2.4.3.1 со  доставување на: Доказ 1: 
Референтна листа – пополнет прилог бр.5 (најмалку ед-
на услуга за сервис и одржување на механизација од 
ваков или сличен вид) во последните 3 години, со вред-
ности, датуми, купувачи (договорни органи или еко-
номски оператори), со обезбедување писмена потврда 
од корисникот за извршената услуга. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

18.4.2022 година во 9:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.4.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.4.2022 во  9:30 часот, место: АД. ЕСМ - 
Дирекција Скопје 

V.5) Дополнителни информации Дадени во ТД инт. 
бр. ЈН 01-10.2022 

V.6) Датум на објава: 31.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05486/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ У Кл.за 

трауматологија,ортопедски болести,анестезија,реа-
нимација и ин.лекување и ургентен центар 

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: Силвана Петровска адреса на 

е-пошта: uktoariluc@zdravstvo.gov.mk телефон / факс: 
3124-443 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: На горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуги за перење и пеглање на униформи, 

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

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или 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 
98310000-9 - Услуги за перење и хемиско чистење 
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: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски операто-

риво 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, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 
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- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени 
кривични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност – ДРД Образец 

или потврда за регистрирана дејност. 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со листа на главни испораки на стоки или изврше-

ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

Да има претходно искуство во претходно извршени 
услуги поврзани со предметот на набавка - Услуги за 
перење и пеглање на униформи, постелнина и сл. за пе-
риод од три години (договорни органи или економски 
оператори) со најмалку 3 (три) соодветни потврди од 
кои најмалку 1 (една) потврда да биде со вредност од 
минимум 5.000.000,00 денари без ДДВ  за последните 3 
(три) години (2019, 2020 и 2021 година). 

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи 
кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, 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 рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не: 

Да има минимум 5 (пет) вработени или ангажирани 
лица за реализација на договорот за јавна набавка. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 3.5.2022 

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

25.4.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 3.5.2022 година во 10:00 часот, место: ОЕ 
Клиника за ортопедски болести-библиотека 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 31.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
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Претплатата за 2022 година изнесува 12.200 денари. 

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

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