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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

85. 

Врз основа на член 36 став (3), а во врска со член 

14-а од Законот за Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 

12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 

15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 17 јануари 2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА НА КОЈ МУ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на претседателот на Владата на Ре-

публика Северна Македонија на кој му престанала 

функцијата - Зоран Заев, му се обезбедува остварување 

на право на користење на службено возило, и тоа: 

- Марка: Шкода; 

- Тип: SUPERB; 

- Број на шасија: TMBCR7NPXN7014164; 

- Број на мотор: DTU 136255; 

- Регистарска ознака: SK-2004-BF; 

- Година на производство: 2021; 

- Работна зафатнина на моторот: 1968 cm3; 

- Сила на моторот: 147 kw; 

- Боја на каросеријата: Металик Црна 20. 

 

Член 2 

Претседателот на Владата на Република Северна 

Македонија на кој му престанала функцијата од член 1 

од оваа одлука, правото од член 1 од оваа одлука го ос-

тварува за период утврден во член 14-а став 3 од Зако-

нот за Владата на Република Македонија. 

 

Член 3 

Се задолжува Службата за општи и заеднички рабо-

ти на Владата на Република Северна Македонија да ја 

спроведе оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-398/1   Претседател на Владата 

17 јануари 2022 година на Република Северна Македонија, 
Скопје д-р  Димитар Ковачевски, с.р. 

__________ 
86. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за управу-
вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16, 83/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.215/21), а во врска со член 6 став (3) од Уредбата за 
критериумите и условите за прогласување на кризна 
состојба во случаи на временски и природни непогоди, 
хаварии и нарушувања на пазар на топлинска енергија, 
начинот на снабдување со топлинска енергија во криз-
на состојба, мерките што се преземаат во случај на 
кризна состојба, како и правата и обврските на носите-
лите на лиценци за вршење на дејности на пазарот на 
топлинска енергија („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.10/22), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 17 jaну-
ари 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ВО 
СНАБДУВАЊЕТО СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува постоење на кризна 
состојба во снабдувањето со топлинска енергија на 
подрачјето на Град Скопје, заради недостиг на топ-
линска енергија, можноста за користење на алтерна-
тивно гориво и состојбите на пазарот на топлинска 
енергија. 

 
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
ќе се преземат мерки и активности во врска со обез-
бедување на дополнителни количини на топлинска 
енергија согласно утврдената кризна состојба, сог-
ласно Законот за енергетика(*) и Уредбата за крите-
риумите и условите за прогласување на кризна сос-
тојба во случаи на временски и природни непогоди, 
хаварии и нарушувања на пазари на топлинска енер-
гија, начинот на снабдување со топлинска енергија 
во кризна состојба, мерките што се преземаат во слу-
чај на кризна состојба, како и правата и обврските на 
носителите на лиценци за вршење на дејности на па-
зарот на топлинска енергија. 
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Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука Ко-

мисијата за следење на состојбите со снабдување со 

топлинска енергија постојано ја следи, анализира и 

проценува состојба на пазарот на топлинска енергија и 

предлага мерки согласно Уредбата за критериумите и 

условите за прогласување на кризна состојба во случаи 

на временски и природни непогоди, хаварии и нарушу-

вања на пазари на топлинска енергија, начинот на 

снабдување со топлинска енергија во кризна состојба, 

мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, 

како и правата и обврските на носителите на лиценци 

за вршење на дејности на пазарот на топлинска енер-

гија. 

 

Член 4 

За мерките определени во членот 2 од оваа одлука 

се обезбедуваат финансиски средства од Буџетот на Ре-

публика Северна Македонија за 2022 година, од Раздел 

04001 Влада на Република Северна Македонија, пот-

програма П1-Мерки за справување со Ковид 19 кризата 

и други антикризни мерки, расходна ставка 464- Разни 

трансфери. 

Средствата од ставот 1 на овој член ќе се уплатат на 

посебна наменска сметка на Акционерското друштво 

Електрани на Северна Македонија, во државна соп-

ственост - Скопје. 

Акционерското друштво Електрани на Северна Ма-

кедонија, во државна сопственост - Скопје за трошење-

то на средствата од ставот 1 на овој член доставува ме-

сечен извештај до Владата на Република Северна Ма-

кедонија и до Министерството за финансии. 

 

Член 5 

Постоењето на кризната состојба во снабдувањето 

со топлинска енергија утврдена во оваа одлука ќе трае 

30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 41-399/1   Претседател на Владата 

17 јануари 2022 година на Република Северна Македонија, 

Скопје д-р  Димитар Ковачевски, с.р. 

87. 

Врз основа на член 50 став (5) од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.161//19 и 229/20), Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 18 јануари  2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА НАСТАВНИТЕ 

ДЕНОВИ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ВО ОС-

НОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ  

ОКОЛНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува бројот на наставните 

денови во учебната 2021/2022 година  во основните 

училишта  во услови на вонредни околности.  

 

Член 2 

Бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 

година во основните училишта  се утврдува на 172 нас-

тавни денови. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 41-476/1   Претседател на Владата 

18 јануари 2022 година на Република Северна Македонија, 

Скопје д-р  Димитар Ковачевски, с.р. 

__________ 

88. 

Врз основа на член 25 став (1) од Законот за сред-

ното образование („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 

40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 

81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 

145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.229/20), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 18 јануари 2022 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА НАСТАВНИТЕ 
ДЕНОВИ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ВО 
ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО УСЛОВИ НА  

ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува бројот на наставните 

денови во учебната 2021/2022 година во јавните средни 
училишта  во услови на вонредни околности.  

 
Член 2 

Бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 
година во јавните средни училишта во завршната годи-
на на образванието се утврдува на 158 наставни де-
нови, а за сите останати години на образование се ут-
врдува на 172 наставни денови. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-477/1   Претседател на Владата 

18 јануари 2022 година на Република Северна Македонија, 
Скопје д-р  Димитар Ковачевски, с.р. 

__________ 
89. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/208, 10/2010, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 6 став (1) 
точка б) од Законот за ратификација на Рамковната 
спогодба склучена меѓу Република Македонија и Ев-
ропската комисија за правилата за соработка во однос 
на финансиската помош на Европската комисија за Ре-
публика Македонија во рамките на спроведувањето на 
помошта според Инструментот за претпристапна по-
мош – ИПА („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.18/08), член 5 од Уредбата за утврдување на 
меѓусебните односи на органите и структурите за де-
централизирано управување со првите четири ИПА 
компоненти од Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА) на Европската Унија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 132/08, 119/09, 81/10 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 90/21), член 6 став 2 од Законот за ратификација на 
Рамковната спогодба меѓу Република Македонија зас-
тапувана од страна на Владата на Република Македо-
нија и Европската комисија за пoстапките за спроведу-
вање на финансиската помош од Унијата за Република 

Македонија во рамките на спроведувањето на помошта 
според Инструментот за претпристапна помош (ИПА 
II), („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/15) и член 4 став 1 од Уредбата за утврдување на 
меѓусебните односи на органите и структурите во рам-
ките на системот за индиректно управување со инстру-
ментот за претпристапна помош (ИПА II) („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.54/16 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.90/21), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 17 јануари 2022 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КО-
ОРДИНАТОР (НИПАК) ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ИПА И ИПА II ОД 
ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) за 

управување со претпристапните фондови ИПА и ИПА 
II од Европската Унија за Република Северна Македо-
нија се назначува  м-р Бојан Маричиќ, заменик на прет-
седателот на Владата на Република Северна Македо-
нија, задолжен за европски прашања. 

2. Со денот на влегување во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за назначување на На-
ционален ИПА координатор (НИПАК) за управување 
со предпристапните фондови ИПА и ИПА II од Европ-
ската Унија за Република Северна Македонија, донесе-
но од Владата под бр.44-7940/1 од 1.9.2020 година 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 212/20). 

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

 
Бр. 41-395/1   Претседател на Владата 

17 јануари 2022 година на Република Северна Македонија, 
Скопје д-р  Димитар Ковачевски, с.р. 

__________ 
90. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за управува-
ње со кризи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16, 83/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 215/21) и 
член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 
51/11, 15/13,  139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата од-
ржана на 17 јануари 2022 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРА-
ВУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  

КРИЗИ 
 
1. За членови на Управувачкиот комитет за коорди-

нација и управување во системот за управување со кри-
зи се именуваат: 

- Славјанка Петровска, министер за одбрана 
- Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи 
- д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи 
- м-р Беким Сали, министер за здравство 
- Благој Бочварски, министер за транспорт и врски 

и 
- Стојанче Ангелов, директор на Центарот за упра-

вување со кризи и раководител на Групата за процена. 
2. За раководител на Управувачкиот комитет за ко-

ординација и управување во системот за управување со 
кризи се определува Оливер Спасовски, министер за 
внатрешни работи. 

3. Co денот на донесувањето на ова решение прес-
танува да важи Решението за именување членови на 
Управувачкиот комитет за координација и управување 
во системот за управување со кризи („Службен весник 
на Република Северна  Македонија“ бр. 212/20). 

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

 
Бр. 41-397/1   Претседател на Владата 

17 јануари 2022 година на Република Северна Македонија, 
Скопје д-р  Димитар Ковачевски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

91. 
Врз основа на член 52 став (3) од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), министерот за 
образование и наука донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КА-
ЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА 
ОСНОВНИТЕ  УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2021/2022  

ГОДИНА 
 

Член 1 
 Во Календарот за организација и работа на основ-

ните училишта во учебната 2021/2022 година („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
159/21), во член 3 во ставот 3 зборовите „20 јануари“ се 
заменуваат со зборовите „1 февруари“. 

Член 2 

Во член 4 во ставот 2 зборовите „19 јануари“ се за-

менуваат со зборовите „31 јануари“. 

Во ставот 3 по зборовите „12 јануари 2022 година“ 

се додаваат зборовите „и од 20 јануари до 26 јануари 

2022 година“. 

             

Член 3 

Во членот 7 бројот „180“ се заменува со бројот 

„172“. 

 

Член 4 

Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 
Бр. 12-674/1  

18 јануари 2022 година Министер, 

Скопје Доц. д-р  Jeton Shaqiri,  с.р. 

__________ 

  

Në bazë të nenit 52 paragrafi (3) të Ligjit për Arsimin 

Fillor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 

Veriut” nr. 161/19 dhe 229/20), ministri i arsimit dhe 

shkencës solli 

 

K A L E N D A R 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

KALENDARIT PËR ORGANIZIMIN DHE PUNËN E 

SHKOLLAVE FILLORE NË VITIN SHKOLLOR 

2021/2022 

 

Neni 1 

Në Kalendarin për Organizimin dhe Punën e Shkollave 

Fillore në vitin shkollor 2021/2022 (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 159/21), në nenin 

3 në paragrafin 3 fjalët “20 janar” zëvendësohen me fjalët 

“1 shkurt”.  

   

Neni 2 

Në nenin 4 paragrafi 2 fjalët “19 janar” zëvendësohen 

me fjalët „31 janar“. 

Në paragrafin 3 pas fjalëve  „12 janar 2022“ shtohen 

fjalët „prej më 20 janar deri më  26 janar 2022“. 

             

Neni 3 

Në nenin 7 numri  „180“ zëvendësohet me numrin 

„172“. 
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Neni 4 

Ky kalendar hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e 

publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut “. 

 
Nr. 12-674/1 Ministër 

18 janar 2022 i Arsimit dhe Shkencës, 

Shkup Doc. d-r Jeton Shaqiri, d.v. 

__________ 

92. 

Врз основа на член 23 став 5 од Законот за средното 

образование  („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 

42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 

92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 

24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 

127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 229/20), министерот за обра-

зование и наука донесе 

 

К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГА-

НИЗАЦИЈА  НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ВО  ЈАВНИТЕ  

СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

Во Календарот за организација на учебната 

2021/2022 година во јавните средни училишта („Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

168/21), во член 3 во ставот 3 зборовите: „20 јануари“ 

се заменуват со зборовите: „1 февруари“. 

 

Член 2 

Во член 4 во ставот 2 зборовите: „19 јануари“ се за-

менуваат со зборовите: „31 јануари“.  

  

Член 3 

Во членот 10  бројот „166“ се заменува со бројот 

„158“, а бројот „180“ се заменува со бројот „172“. 

 

Член 4 

Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

  
Бр. 13-676/1 Министер 

18 јануари 2022 година за образование и наука, 

Скопје Доц. д-р  Jeton Shaqiri,  с.р. 

Në bazë të nenit 23 paragrafi 5 të Ligjit për Arsimin e 

Mesëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 

67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 

33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 

41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 

127/16, 67/17 dhe 64/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë së Veriut” nr. 229/20), ministri i arsimit dhe 

shkencës solli 

 

K A L E N D A R 

PËR NDRYSHIMIN E KALENDARIT PËR 

ORGANIZIMIN E VITIT SHKOLLOR 2021/2022 NË 

SHKOLLAT E  MESME PUBLIKE 

 

Neni 1 

Në Kalendarin për Organizimin e Vitit shkollor 

2021/2022 në Shkollat e Mesme Publike (“Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 168/21), neni 3 

në paragrafin 3 fjalët “20 janar” zëvendësohen me fjalët “1 

shkurt”.  

 

Neni 2 

Në nenin 4 në paragrafin 2 fjalët „19 janar“ 

zëvendësohen me fjalët „31 janar“.  

  

Neni 3 

Në nenin 10  numri „166“ zëvendësohen me numrin 

„158“, ndërsa numri „180“ zëvendësohet me numrin 

„172“. 

 

Neni 4 

Ky kalendar hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e 

publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut “.  

 
Nr. 13-676/1 Ministër 

18 janar 2022 i Arsimit dhe Shkencës, 

Shkup Doc. d-r Jeton Shaqiri, d.v. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

93. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД  
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

 
Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 
вирусот на високопатогена авијарна инфлуенца се заб-
ранува увозот во Република Северна Македонија на 
живи животни, производи и нуспроизводи од животин-
ско потекло кои потекнуваат од следните региони во 
Република Словенија: 

- Подравски/Podravska, 
- Посавски-Долносавски/Spodnjeposavska - Lower 

Sava Region,  
- Југоисточна Словенија/Jugovzhodna Slovenija и 
- Савињски/Savinjska. 
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 

гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-
раден простор заради одгледување или чување за: 
размножување, производство на месо или јајца за ис-
храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 
од живина, 

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен: 
- живина, 
- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 
- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 
- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Северна Македонија од соседни трети 
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени 
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се 
внесени, 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч, 
6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 
7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-
ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и 

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч. 

 
Член 2 

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова ре-
шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 
состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-
веч само доколку месото од овие видови било подло-
жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-
дени во Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и 
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на 
ветеринарно-здравствениот сертификат или други до-
кументи што ја придружуваат пратката со живи жи-
вотни, аквакултура и производи од животинско по-
текло, како и начинот и постапката на вршење на про-
верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 
животни, аквакултура и производи од животинско по-
текло (*1). 

 
Член 3 

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

 
Бр. 02-180/1 Агенција за храна 

13 јануари 2022 година и ветеринарство 
Скопје в.д. Директор, 

 Николче Бабовски, с.р. 

 
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

94. 
ИСПРАВКА  

 
Во службениот дел на „Сл. весник на РСМ“ број 

9/2022 од 14 јануари 2022 година, на стр. 3 во делот 
Комисија за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија, е објавено „Решение за издавање уверение 
за положен стручен испит за инвестиционо совету-
вање“ и е направена пермутација на бројките поради 
која се врши оваа исправка, односно наместо бројот 
УП1 08-92/PA1 08-92, треба да стои УП1 09-82/ PA1 
09-82. 

                            
(*1 ) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот серти-
фикат или други документи што ја придружуваат пратката со жи-
ви животни, аквакултура и производи од животинско потекло, ка-
ко и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при 
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и произ-
води од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од 
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година 
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно 
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за 
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, 
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која 
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777. 
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С У Д С К И  О Г Л А С И  
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар е заведена по-

стапка по тужбата на тужителот Зулќуфли Џафери с. 
Топлца, поднесена преку неговиот полномошник адво-
катот Војин Илијески од Гостивар, а против тужениот 
Белил Шабани и други од с. Добридол, сега со непозна-
та адреса на живеење, во странство, со основ утврдува-
ње право на сопственост. 

По известувањето од ПТТ-службите како и од 
МВР-СВР Гостивар, констатирано е дека лицата – ту-
жените: Шпендије Бејтулаи, Мустаф Бејтулаи, Валон 
Бејтулаи и Ифраим Бејтулаи, сите од с. Добридол и 
Газмент Бејтулаи и Ханифе Бејтулаи и двајцата од Те-
тово, не се наоѓаат во РСМ и се наоѓаат во странство со 
непозната адреса. 

Во интерес на постапката и нејзината законитост со 
цел завршување на предметот, на тужените им се наз-
начува привремен застапник, адвокатот Филип 
Кукоски од Гостивар, сѐ додека органот за старател-
ство не го извести судот дека им назначил старател. 

Од Основен суд – Гостивар, П1. бр. 77/21.      (2045) 
 
  

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово е оформен парничен 

предмет П2-23/22, по тужбата на тужителот Гадаф 
Адеми од Тетово, против тужената Анастасија Василе-
ва Маринова од Р Бугарија, сега со непозната адреса на 
престојување, со основ развод на брак. 

Се повикува тужената Анастасија Василева Мари-
нова од Р Бугарија, сега со непозната адреса на престо-
јување, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас 
да се јави во судот и да достави своја точна сегашна ад-
реса или да определи полномошник кој ќе ја застапува 
во постапката.  

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа ќе ѝ определи времен старател кој ќе ја застапу-
ва до правосилното завршување на постапката. 

Од Основен суд – Тетово, П2-23/22.                 (2042) 
__________ 

  
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка 

по тужбата на тужителот Фатмир Исмаили од с. 
Стримница, преку полномошникот адвокат Сулејман 
Максути од Тетово, против тужениот Серхан Белули 
од с. Стримница, Желино, со непозната адреса на жи-
веење, основ надомест на нематеријална штета, со 
вредност на спорот 2.000.000 денари. 

Се повикува тужениот Серхан Белули од с. Стрим-
ница, Желино, со непозната адреса на живеење, во рок 
од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во 
судот и да достави своја точна сегашна адреса или да 
определи полномошник кој ќе го застапува во по-
стапката.  

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа ќе му определи времен старател кој ќе ги заста-
пува неговите права и интереси до правосилното 
завршување на спорот. 

Од Основен суд – Тетово, П4-319/21.              (2043) 
__________ 

  
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка 

по тужбата на тужителката Ѓурѓица Бучковска од Те-
тово, преку полномошникот адвокат Борче Костовски 
од Тетово, против тужениот Ален Вејн Дитус од САД, 
со непозната адреса, основ развод на брак, со вредност 
на спорот 20.000 денари. 

Се повикува тужениот Ален Вејн Дитус од САД со 
непозната адреса на престојување, во рок од 15 дена по 
објавувањето на овој оглас да се јави во судот и да дос-
тави своја точна сегашна адреса или да определи пол-
номошник кој ќе го застапува во постапката.  
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Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа ќе му определи времен старател кој ќе ги штити 
неговите права и интереси до правосилното завршува-
ње на спорот. 

Од Основен суд – Тетово, П2-589/21.              (2044) 
 
 

С Т Е Ч А Ј Н И  П О С Т А П К И  
  

Основниот граѓански суд Скопје со Решение 2 Ст. 
бр. 81/18 од 5.1.2022 година, преку стечајниот судија 
Љупчо Тодоровски, свикува Собрание на доверители 
на стечајниот должник Друштво за туризам, маркетинг 
и услуги ПРЕМИУМ ДИЗАЈН ТРАВЕЛ ДООЕЛ увоз - 
извоз Скопје, во стечај, со следниот 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1 Разгледување Завршен извештај. 
2. Произнесување по предлог за заклучување на 

стечајната постапка над стечајниот должник. 
Завршниот извештај е депониран во стечајното до-

сие заради увид од страна на стечајните доверители. 
Собранието на доверители ќе се одржи на ден 

10.2.2022 година во 12:00 часот во Основен граѓански 
суд Скопје, судница 15, трет кат. 

Се повикуваат сите доверители да присуствуваат на 
собранието. 

Се задолжува Душко Тодевски стечаен управник на 
должникот Друштво за туризам, маркетинг и услуги 
ПРЕМИУМ ДИЗАЈН ТРАВЕЛ ДООЕЛ увоз - извоз 
Скопје, во стечај, да објави оглас во „Службен весник 
на РСМ“ и во еден дневен весник со известување за за-
кажаното Собрание на доверители. 

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на РСМ“, 
во еден дневен весник и на огласната табла на судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                    (1745) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје со Решение I Ст. 

бр. 40/18 од 29.12.2021 година, преку судијата Ирена 
Петрушевска врз основа на член 205 од Законот за сте-
чај, свикува Собрание на доверители на стечајниот 
должникот Друштво за транспорт и услуги ТОПЛИ-
ФИКАЦИЈА - ОДРЖУВАЊЕ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ 
Скопје, во стечај, со следниот 

 
Д Н Е В Е Н Р Е Д 

 
1.Донесување на Одлука по предлогот на стечајни-

от управник за запирање и заклучување на стечајната 
постапка. 

Собранието на доверители ќе се одржи на ден 
22.2.2022 година во 10:30 часот во Основен граѓански 
суд Скопје, судница 2, прв кат. 

Се повикуваат сите доверители да присуствуваат на 
рочиштето. 

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на 
РСМ“ во еден дневен весник, на огласната табла на су-
дот и кај должникот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                    (1746) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Љупчо Тодоровски, објавува дека со Решение 2. 
Ст. бр. 868/17 од 28.12.2021 година. 

Стечајната постапка над стечајниот должник Друш-
тво за производство, промет и услуги ЈОБЛА ДООЕЛ 
Скопје од Скопје, со седиште на ул. „Лука Геров“ бр. 

49, Скопје, со трансакциска сметка бр. 210058055-
540108 во НЛБ банка АД Скопје, единствен матичен 
број на субјектот на уписот 5805554, единствен дано-
чен број 4030003492045 при УЈП - Регионална дирек-
ција Скопје и шифра на дејност 22.22 - Производство 
на амбалажа од пластични маси за пакување, отворена 
со Решение на Основниот суд Скопје 2 Скопје Ст. бр. 
868/17 од 16.6.2017 година, се запира и заклучува. 

Стечајниот должник да се брише од Трговскиот ре-
гистар при ЦР на РСМ по правосилноста на решени-
ето. 

Да се објави оглас на веб - страницата на Централ-
ниот регистар на РСМ, во „Службен весник на РСМ“ и 
на огласната табла на судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                    (1747) 
__________ 

 
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Сашка Трајковска објавува дека со Решение 3 
Ст. бр. 206/21 од 27.12.2021 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги РУСТИНГ ДООЕЛ  Волково Скопје, со 
седиште на ул. „81“ бр. 18-Б Волково, Ѓорче Петров, со 
трансакциска сметка бр. 200001769862574 при Стопан-
ска банка АД Скопје, ЕМБС 6357270, ЕДБ 40300080-
29319 при УЈП - Регионална дирекција Скопје и шифра 
на дејност 69.20 - Сметководствени, книговодствени и 
ревизорски работи, даночно советување. 

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

Да се објави оглас на веб-страницата на Централен 
регистар на Република Македонија - Регионална регис-
тарциона канцеларија-Скопје, во „Службен весник на 
Република Македонија“ и на огласната табла на судот. 

По правосилноста на Решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води Централен 
регистар на Република Северна Македонија - Скопје. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                    (1748) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Љупчо Тодоровски, објавува дека со Решение 2 
Ст. бр. 258/16 од 28.12.2021 година, стечајната поста-
пка над стечајниот должник Друштво за трговија и ус-
луги ФИНО ФРУТТИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште 
на ул. „Лазар Личеноски“ бр. 27, со трансакциска смет-
ка бр. 210069574550165 во НЛБ банка АД Скопје, тран-
сакциска сметка бр. 270069574550172 во Халк банка 
АД Скопје, единствен матичен број на субјектот на 
уписот 6957455, единствен даночен број 405701452-
5668 при УЈП - Регионална дирекција Скопје и шифра 
на дејност 47.21 - Трговија на мало со овошје и зелен-
чук во специјализирани продавници, отворена со Реше-
ние на Основен суд Скопје 2 - Скопје Ст. бр. 258/16 од 
24.11.2016 година, се запира и се заклучува. 

Стечајниот должник да се брише од Трговскиот ре-
гистар при ЦР на РСМ по правосилноста на решени-
ето. 

Да се објави оглас на веб  - страницата на Централ-
ниот регистар на РСМ, во „Службен весник на РСМ“ и 
на огласната табла на судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                    (1749) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со Решение Ст. бр. 

184/21 од 13.1.2022 година, објавува дека се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за услуги и 
трговија ПВП-ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Би-
тола, со седиште на ул. „Димче Лахчански“ бр. 51/62 
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Битола, со ЕДБ 4002009513806, ЕМБС 6495877, при-
ходна шифра 74.10 – Специјализирани дизајнерски деј-
ности, со трансакциска сметка со бр. 320100002397162 
при Централна кооперативна банка АД Скопје, стечај-
ната постапка не се спроведува и се заклучува. 

Од Основен суд – Битола.                                  (2046) 
__________ 

  
Основниот суд во Прилеп преку стечајниот судија 

Јасмина Шишковска-Стојковиќ, со Решение Ст. бр. 
8/22 од 13.1.2022 година, поведе претходна постапка за 
утврдување на причините за отворање стечајна поста-
пка над должникот Друштво за производство, трговија 
и услуги МИЛА ТРЕЈД КОМ увоз-извоз ДООЕЛ При-
леп, со седиште на ул. „Кузман Јосифоски“ бр. 203 
Прилеп, запишано во Решението на Централен регис-
тар на РСМ, со ЕМБС 7216998 и ЕДБ 4021017533489, 
со жиро-сметка бр. 210072169980135 депонент на НЛБ 
банка АД Скопје, претежна дејност 47.19 – Друга трго-
вија на мало во неспецијализирани продавници. 

Се закажува рочиште заради расправање на услови-
те за отворање стечајна постапка на ден 8.2.2022 годи-
на во 8:45 часот во Основен суд во Прилеп, судница бр. 
15, за кога се повикува застапникот на должникот и 
привремениот стечаен управник. 

Со истото решение судот одреди привремен стеча-
ен управник од листата на овластени стечајни управ-
ници, лицето Љубица Зајкоска од Прилеп, регистриран 
како Конслатинг Зајкоска Љубица Благој Зајкоска ТП 
Прилеп, ул. „Цане Илиоски“ бр. 5 Прилеп и тел. 075-
548-410. 

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

Од Основен суд – Прилеп.                                (2047) 
__________ 

  
Основниот суд во Прилеп од стечајниот судија Јас-

мина Шишковска Стојковиќ по спроведена претходна 
постапка и одржано рочиште во присуство на привре-
мениот стечаен управник Славе Стојаноски, со Реше-
ние Ст. бр. 82/21 од 11.1.2022 година, отвори стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија, произ-
водство и услуги ЕНЏИ ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, со седиште на ул. „Киро Крстески-Платник“ 
бр. 15 Прилеп, со приоритетна дејност 47.11 – Трговија 
на мало во неспецијализирани продавници, претежно 
со храна, пијалаци и тутун, со сметка бр. 30002000-
0535087 при Комерцијална банка АД Скопје, со ЕМБС 
6981992 и ЕДБ 4021014525566.   

Стечајната постапка над должникот не се спрове-
дува и се заклучува. 

Против ова Решение доверителите имаат право на 
жалба во рок од 8 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РСМ“, преку овој суд до Апелационен суд во 
Битола. 

Од Основен суд – Прилеп.                                 (2048) 
 
 

Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  
  

Над недвижен имот - идна недвижност - објект во 
градба сопственост на Фабрика КАРПОШ - Акционер-
ско друштво за проектирање, производство и монтажа 
на бетонски префабрикати, станови, индустриски об-
јекти, мостови и далноводи Скопје, со седиште на ул. 
„Ацо Шопов“ бр. 76, Скопје, Ѓорче Петров, со ЕМБС 
4054890, построен на: КП 3204 дел 4, влез 1, кат К 4, 
број 66, намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект - стан, со површина од 50 м2 - КП 3204 дел 

4, влез 1, кат К 4, број 66, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда и друг објект - помошни површини (те-
раса, лоѓија, Балкон), со површина од 3 м2 евидентира-
ни во Лист за предбележување на градба број 104197 за 
КО Ѓорче Петров 4-Влае, се заснова заложно право во 
корист на заложниот доверител НЛБ БАНКА АД 
СКОПЈЕ со седиште во Скопје, со седиште на ул. „Мај-
ка Тереза“ број 1, Скопје, Центар, заради обезбедување 
на побарувањето во износ од 2.464.000 денари, врз ос-
нова на Нотарски акт - Договор за залог - хипотека врз 
недвижен имот со својство на извршна исправа од но-
тарот Ана Брашнарска под ОДУ број 29/22 од 
14.1.2022 година.                                                       (2036) 

__________ 
  

Се огласува купопродажба на земјоделско земјиште 
кое се наоѓа на КП 178, дел 7, место викано место/ули-
ца „Долна ограда“, катастарска култура 11000, класа 2, 
со површина од 576 м2, сето запишано со право на соп-
ственост на име на Стојанче Милошевски во Имотен 
лист 448 за КО Идризово, за купопродажна цена во из-
нос од 150.000 денари (сто и педесет илјади денари).  

Се повикуваат сосопственциите, соседите-гранича-
ри чие земјиште граничи со земјиштето што се про-
дава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Андријана Ѓорѓеска од Скопје, бул. „В. 
Смилевски-Бато“ бр. 22/1-3, Скопје.                      (2037) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 
вон град, Имотен лист број 653 на КП бр. 7557, м. в. 
„Глувчовец“, нива, класа 5, со површина од 1.479 м2, и 
КП бр. 7559, дел 2, м. в. „Глувчовец“, нива, класа 5, со 
површина од 1.340 м2 во сопственост на Димитар Зар-
ков од Кавадарци за цена од 2.200 евра.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чиешто земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава) на горенаведениот недвижен 
имот, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето 
на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ствено купување. Изјавата за прифаќањето на понудата 
да се достави до нотарот Наталија Кујунџиева, ул. 
„Илинденска“ бр. 22, Кавадарци.                            (2038) 

__________ 
  

Се врши продажба на земјоделско земјиште кое се 
наоѓа во КО Градец и тоа нива на КП бр. 3751 дел 1, м. 
в. „Село“, класа 1, со површина од 1.189 м2 и нива на 
КП бр. 3751, дел 2, м. в. „Село“, класа 1, со површина 
од 614 м2, запишани со право на сосопственост на Бла-
жо Шопов од Демир Капија и Драган Шопов од Демир 
Капија за купопродажна цена од 60.000 денари.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување, заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава на горенаведениот недвижен имот, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Маргарита Вангелова, ул. „Димитар 
Влахов“ бр. 7, Гевгелија.                                          (2039) 
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Се продава идеален дел 2/10 од недвижен имот за-
веден во Имотен лист број 288 за КО Пелинце, Лист Б: 
КП 3811, м. в. „Лозја“, култура, гз, гиз со површина од 
5.590 м2, КП 3811, м. в. „Лозја“, култура, зпз 1 со пов-
ршина од 61 м2, КП 3811, м. в. „Лозја“, култура, зпз 2 
со површина од 35 м2, КП 3811, м. в. „Лозја“, култура, 
гз, зпз 3 со површина од 53 м2, КП 3811, м. в. „Лозја“, 
култура, зпз 4 со површина од 29 м2, сосопственост на 
продавачот Ефремовски Ратко, со живеалиште на ул. 
„Народна револуција“ бр. 119 А, Куманово, за купоп-
родажна цена од 60 ден. за м2.  

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, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Анита Цветановска ул. „Ленинова“ бр. 48, 
Куманово.                                                                  (2041) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог - хи-
потека со својство на извршна исправа ОДУ бр. 23/22 
на 17.1.2022 година од нотарот Елена Пенџерковски, 
склучен меѓу Стопанска банка АД Скопје, со седиште 
на ул. „11-ти Октомври“ бр. 7, Скопје, Центар, како за-
ложен доверител и Друштво за градежништво, увоз-из-
воз НОВОГРАДБА Владимир и други ДОО Скопје ул. 
„Босна и Херцеговина“ бр. 5, Скопје, како заложен 
должник, засновано е заложно право врз недвижен 
имот - стан во градба во Скопје, КО Маџари, КП 1117, 
дел 12, ред. бр. 18, влез 1, кат К 9, број 101, намена на 
заеднички дел од зграда - стан, со внатрешна површина 
51 м2, КП 1117, дел 12, ред. бр. 19, влез 1, кат К 9, број 
101, намена на заеднички дел од зграда - помошни пов-
ршини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површи-
на 5 м2, Лист за предбележување на градба број 69432 
по основ на Договор за одобрување на субвенциониран 
станбен кредит број 2820528205 од 21.9.2021 година на 
износ од 39.970,00 евра.                                           (2050) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште, заведено под КП 
3167, место викано „Слатино“, катастарска култура 
11000, класа 4, со површина 2.280 м2, запишано во 
Лист Б од Имотен лист број 1587 за КО Кукуречани, во 
сопственост на продавачот Киро Шулевски од с. Куку-
речани. Продавачот ја продава запишаната недвижност 
за цена од 30 денари за 1 м2, односно 68.400 денари.  

Сопствениците (сосопствениците) на горенаведени-
те парцели и на парцелите што граничат со горенаведе-
ните парцели, 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 Битола.                (2051) 

__________ 
  

Се врши продажба на земјоделско земјиште кое се 
наоѓа во КО Пирава вон град и тоа нива на КП бр. 
1968, м. в. „Страиште“, класа 4, со површина од 2.805 
м2, запишана со право на сопственост на Златко Гулев 
од Пирава, Валандово за купопродажна цена од 80.000 
денари.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување, заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава на горенаведениот недвижен имот, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Маргарита Вангелова, ул. „Димитар 
Влахов“ бр. 7, Гевгелија.                                          (2052) 

__________ 
  

Се продава една целина (1/1) од земјоделско зем-
јиште-нива кое се води под КП бр. 1044 дел 6, место 
викано/улица „Пазарски пат“, катастарска култура 
11000, класа 1, со површина 3.435 м2, запишано во 
Имотен лист 126 за КО Слупчане вон град, сосопстве-
ност на: Јашари Сабедин, Јашари Сејфула, Јашари Ис-
ни и Јашари Садула, за вкупна цена од 2.500 (две илја-
ди и петстотини) евра.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Артан Раховица, ул. „11-ти Октомври“ 
бр. 7, Куманово.                                                        (2053) 

__________ 
  

Врз основа на склучен Нотарски акт – Договор за 
залог – хипотека со својство на извршна исправа од 
14.1.2022 г., помеѓу Стопанска банка АД Скопје со се-
диште на ул. „11-ти Октомври“ бр.  7, Скопје со ЕМБС 
4065549, како заложен доверител и Друштво за произ-
водство и дистрибуција на електрична енергија СО-
ЛАР ТЕК ДООЕЛ Скопје со седиште ул. „Св. Кирил и 
Методиј“ бр.  30-2/3, Скопје, Центар со ЕМБС 6709133, 
како должник и заложен должник, Друштво за произ-
водство, снабдување и трговија со електрична енергија 
СОЛАР ГРУП ДООЕЛ Скопје со седиште ул. „Св. Ки-
рил и Методиј“ бр.  30-2/3, Скопје, Центар со ЕМ-
БС7279434, како должник, Друштво за услуги, посре-
дување, инженеринг и трговија ТРАСТ КОНСТАЛ-
ТИНГ ДООЕЛ Скопје со седиште ул. „Мито Хаџиваси-
лев-Јасмин“ бр. 30-2/3, Скопје, Центар со ЕМБС 
5853788 како должник, Рубинчо Зарески, како должник 
и заложен должник од Скопје, Кисела Вода ул. „Св. 
Наум Охридски“ бр. 57, Марија Зареска и Ирина Трај-
ковска-Зареска, двете како заложни должници од 
Скопје, Кисела Вода ул. „Св. Наум Охридски“ бр. 55, 
сочинет од нотарот Татјана Адамоска-Конеска од При-
леп со седиште на бул. „Гоце Делчев“ бр.  49/9, заведен 
под ОДУ бр. 22/22 над недвижниот имот: КП бр. 
148/10 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-16000 
класа 3 со површина од 1.778 м2, КП бр. 148/11 м. в. 
„Каменица“,  катастарска култура-ГНЗ со површина од 
456 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска 
култура-ГИЗ со површина од 20.451 м2, КП бр. 148/8 
м. в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 1 со пов-
ршина од 30 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катас-
тарска култура-ЗПЗ 2 со површина од 170 м2, КП бр. 
148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 3 со 
површина од 170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  
катастарска култура-ЗПЗ 4 со површина од 170 м2, КП 
бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 5 
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со површина од 170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  
катастарска култура-ЗПЗ 6 со површина од 170 м2, КП 
бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 7 
со површина од 170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  
катастарска култура-ЗПЗ 8 со површина од 170 м2, КП 
бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 9 
со површина од 170 м2, КП бр. 148/8, м. в. „Каменица“ 
катастарска култура-ЗПЗ 10 со површина од 170 м2, 
КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-
ЗПЗ 11 со површина од 170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Ка-
меница“,  катастарска култура-ЗПЗ 12 со површина од 
170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска 
култура-ЗПЗ 13 со површина од 170 м2, КП бр. 148/8 м. 
в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 14 со површи-
на од 170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастар-
ска култура-ЗПЗ 15 со површина од 170 м2, КП бр. 
148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 16 со 
површина од 170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  
катастарска култура-ЗПЗ 17 со површина од 170 м2, 
КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-
ЗПЗ 18 со површина од 170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Ка-
меница“,  катастарска култура-ЗПЗ 19 со површина од 
170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска 
култура-ЗПЗ 20 со површина од 170 м2, КП бр. 148/8 м. 
в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 21 со површи-
на од 170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастар-
ска култура-ЗПЗ 22 со површина од 204 м2, КП бр. 
148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 23 со 
површина од 204 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  
катастарска култура-ЗПЗ 24 со површина од 204 м2, 
КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-
ЗПЗ 25 со површина од 205 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Ка-
меница“,  катастарска култура-ЗПЗ 26 со површина од 
204 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска 
култура-ЗПЗ 27 со површина од 204 м2, КП бр. 148/8 м. 
в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 28 со површи-
на од 204 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастар-
ска култура-ЗПЗ 29 со површина од 67 м2, КП бр. 148/8 
м. в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 30 со пов-
ршина од 170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  ка-
тастарска култура-ЗПЗ 31 со површина од 170 м2, КП 
бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 
32 со површина од 170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каме-
ница“,  катастарска култура-ЗПЗ 33 со површина од 
170 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска 
култура-ЗПЗ 34 со површина од 142 м2, КП бр. 148/8 м. 
в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 35 со површи-
на од 142 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастар-
ска култура-ЗПЗ 36 со површина од 142 м2, КП бр. 
148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-ЗПЗ 37 со 
површина од 142 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  
катастарска култура-ЗПЗ 38 со површина од 142 м2, 
КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-
ЗПЗ 39 со површина од 143 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Ка-
меница“,  катастарска култура-ЗПЗ 40 со површина од 
142 м2, КП бр. 148/8 м. в. „Каменица“,  катастарска 
култура-ЗПЗ 41 со површина од 142 м2, запишано во 
Имотен лист бр. 200 за КО Старо Лагово, КП бр. 
148/13 м. в. „Каменица“,  катастарска култура-ГНЗ со 
површина од 6542 м2, запишано во Имотен лист бр. 
253 за КО Старо Лагово, Лист Б: КП бр. 148/12 м. в. 
„Каменица“,  катастарска култура-ГНЗ со површина од 
14274 м2, запишано во Имотен лист бр. 252 за КО Ста-
ро Лагово, Лист В: КП бр. 148 дел 8 адреса Каменица 
број на зграда 1 намена на зграда Е2 тс2 влез 1 кат 
ПРИЗ намена на посебен дел од зграда ДП со внатреш-
на површина од 10 м2, КП бр. 148 дел 8 адреса Каме-
ница број на зграда 1 намена на зграда Е2 тс2 влез 1 
кат ПРИЗ намена на посебен дел од зграда П со внат-

решна површина од 18 м2, запишано во Имотен лист 
бр. 225 за КО Старо Лагово со вкупна проценета вред-
ност на имотот на износ од 164.800,00 евра, како обез-
бедување на парично побарување во износ до 
900.000,00 евра, врз основа на Договор за кредитна 
рамка бр.  20.2614/38 од 12.1.2022 г., како и поединеч-
ните договори и анекси кои ќе бидат склучувани во ид-
нина врз негова основа и ќе бидат негов составен дел, 
склучени помеѓу Стопанска банка АД Скопје, Солар-
тек ДООЕЛ Скопје, Соларгруп Дооел Скопје, Траст 
Консалтинг ДООЕЛ Скопје како корисници на кредит 
и Рубинчо Зарески како гарант платец/солидарен долж-
ник.                                                                             (2128) 

__________ 
  

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште соп-
ственост на Рамадани Деар со живеалиште во Џепчиш-
те ул. „101“ б. б., и тоа дел од 4000/6851 заведено во 
Имотен лист број 985 за КО ПОРОЈ вон град, и тоа КП 
1541 место викано „Табачница“, катастарска култура н, 
класа 2, со површина од 6.851 м2, за вкупна купопро-
дажна цена од 178.350 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 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.                                        (2137) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште во сопственост на 
Јанев Иљчо од с. Ораовица, Радовиш, означено како 
една четвртина (1/4) од КП бр. 4599/2 во м. в. „Кра-
иште“, култура 11000, класа 3, за КО Ораовица вон 
град, со површина од 3.304 м2, заведена во Имотен 
лист 634 за КО Ораовица вон град, за вкупна цена од 
400 евра.  

Се повикуваат сосопствениците, соседите кои гра-
ничат со земјиштето, да се изјаснат во рок од 8 (осум) 
дена дали ја прифаќаат понудата на продавачот соп-
ственикот. Изјавите да се достават кај нотарот Никола 
Камчев ул. „Илинденска“ бр. 15, Радовиш. Доколку во 
овој рок, лицата со право на првенствено купување не 
ја прифатат понудата го губат правото на првенство. 

(2142) 
__________ 

  
Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 

недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
бр. 500/21 од 20.12.2021 год., подготвен од нотарот 
Мајљинда Ајдари од Скопје, склучен меѓу НЛБ банка 
АД Скопје со седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, 
Скопје, Центар, со ЕМБС 4664531, како заложен дове-
рител, Друштво за управување со недвижен имот 
ЕАСТ ГАТЕ ЛИВИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. „Беласица“ бр. 2, Скопје, Гази Баба, со 
ЕМБС 7339054 и ЕДБ 4043019526211, како заложен 
должник, Андријана Трајановска од Скопје, со живеа-
лиште во Илинден на ул. „2“ бр. 64 А, како долж-
ник/заложен должник, засновано е заложно право врз 
недвижен имот запишан во Лист за предбележување на 
градба број 47834 за КО Гази Баба и Имотен лист број 
586719 за КО Кисела Вода 1, издадени од Агенција за 
Катастар на недвижности при што износот на главни-
цата е 77.500,00 евра.                                                (2143) 
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Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
бр. 3/22 од 10.1.2022 год., подготвен од нотарот Мај-
љинда Ајдари од Скопје, склучен меѓу Халк банка АД 
Скопје со седиште во Скопје, на ул. „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ бр. 54, Скопје, Центар, со ЕМБС 4627148, како 
заложен доверител, Трговско друштво за угостител-
ство, трговија и услуги ФИНЕ ДОО Скопје, со седиште 
на бул. „Војводина“ б. б., Скопје, Гази Баба, со ЕМБС 
5749751, како заложен должник, Мехас Хајдари од Те-
тово, со живеалиште во Тетово на ул. „Илинденска“ бр. 
1-3, како должник и Анџелина Хајдари од Тетово, со 
живеалиште во Тетово на ул. „Илинденска“ бр. 1-3, ка-
ко должник, засновано е заложно право врз недвижен 
имот запишан во Лист за предбележување на градба 
број 44261 за КО Гази Баба издаден од Агенција за Ка-
тастар на недвижности при што износот на главницата 
е 3.202.441 денари.                                                    (2144) 

__________ 
  

Се врши продажба на недвижен имот во КО Теово, 
на КП 4420, ЗЗ ГР, класа 4, м. в. „С. Теово“, со површи-
на од 920 м2, запишано во Имотниот лист број 79 за 
КО Теово во АКН, сосопственост на продавачите: Ди-
митровски Кристина од Скопје, ул. „Марксова“ бр. 46 
Скопје од 1/6 идеален дел, Божиновска Димитриовска 
Лидија од Скопје, со стан на ул. „Лисец“ бр. 14, Скопје 
од 1/6 идеален дел, Илиевска Лила од Скопје, со стан 
на ул. „Лисец“ бр. 5, Скопје од 3/6 идеални делови и 
Димитровска Елена од Скопје, со стан на ул.„Лисец“ 
бр. 14, Скопје од 1/6 идеален дел, за вкупна купопро-
дажна цена од 500,00 евра во денарска противвредност 
на денот на плаќањето.  

Се повикуваат сопствениците на соседните катас-
тарски парцели, во рок од 8 (осум) дена од денот на об-
јавувањето на „Службен весник на РС Македонија“, 
доколку се заинтересирани за купување на горе опиша-
ниот недвижен имот, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата.  

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенствено купување. Изјавите за прифа-
ќањето на понудата да се достават во нотарската канце-
ларија на нотарот Магдалена Ордева од Велес, ул. 
„Владимир Назор“ број 2 во Велес.                        (2145) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште со 1988/3976 иде-
ални делови од КП бр. 1884, место викано „Куќа“, кул-
тура зз-л, класа 6, со површина 3.971 м2, опишан Имо-
тен лист 804 КО СИРИЧИНО издаден од Агенција за 
катастар на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Тетово сосопственост на Станко Димков-
ски од с. Сиричино, со живеалиште во с. Сиричино ул. 
„101“ б. б., со право на сосопственост дел на посед 
1988/3976 идеални делови. Погорецитираниот недви-
жен имот се продава за цена од 1.000 евра.  

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

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Лирим Абдили, ул. „Илинденска“ ГТЦ 
бр. 2-1/5 во Тетово.                                                   (2146) 

Се продаваат 2/4 (две четвртини) идеален дел од 
земјиште на КП 145, дел 1, место викано „Кисела 
Вода“, катастарска култура зз л, класа 4, со површина 
од 106 м2, запишано во Имотен лист број 506 за КО 
Горно Свиларе, сосопственост на по 1/4 (една чет-
вртина) идеален дел на продавачите Реџепи Сулејман и 
Реџепи Авдиљ за вкупна купопродажна цена во износ 
од 300,00 евра во денарска противвредност по средни-
от курс на НБРСМ.  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135 од 8.11.2007 година) 
се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено 
купување (соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава) на посочениот недвижен имот, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство на 
купување. Купувачот го плаќа данокот на промет на 
недвижноста и трошоците за преносот на недвижноста.  

Изјавите за прифаќањето на понудата, во писмена 
форма да се достават до нотарот Нерџиван Идризи со 
седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 7/7-3, Скопје, во рок 
од 8 (осум) дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда.                                                               (2167) 

__________ 
  

Врз основа на Солемнизација на Договор за залог 
(хипотека) на недвижен имот со својство на извршна 
исправа, потврден од нотарот Анета Петровска Алек-
сова, Скопје, под ОДУ бр. 35/2022 од 11.1.2022 година, 
како обезбедување по Договор бр. 026LD-504-000021 
за одобрување станбен кредит со девизна клаузула, во 
износ од 49.500,00 евра, склучен помеѓу Универзална 
инвестициона банка АД Скопје, како заложен довери-
тел, Перо Петровски, како должник-иден заложен 
должник, Весна Петровска, како должник и Друштво 
за производство, трговија и услуги САНИК ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, како заложен долж-
ник, засновано е заложно право - хипотека врз недви-
жен имот во Скопје, КП 3203/14, влез 1, кат К2, број 
26, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг 
објект - стан, со внатрешна површина од 60 м2; КП 
3203/14, влез 1, кат К2, број 26, намена на посебен/за-
еднички дел од зграда и друг објект - помошни пов-
ршини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површи-
на од 6 м2, како и КП 3203/14, влез 1, кат ПО-2, број 
97, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг 
објект - гаражно место во затворен простор, со отворе-
на површина од 16 м2, според Лист за предбележување 
на градба број 103612 за КО Ѓорче Петров 4 – Влае, из-
даден од Агенција за катастар на недвижности Скопје, 
сопственост на заложниот должник, кое заложно право 
е регистрирано во Агенција за катастар на недвижнос-
ти – Скопје.                                                                (2170) 

__________ 
  

Над идна недвижност - објект во градба: стан број 9 
на КП 9848, влез 1, кат МА, број 9, со површина од 63 
м2 и помошна просторија за стан број 9 на КП 9848, 
влез 1, кат МА, број 9, со површина од 5 м2, и гаражно 
место број 8/9 на КП 9848, влез 1, кат П-1, број 8/9, со 
површина од 13 м2, според Лист за предбележување на 
градба број 112600 за КО Центар 1 со запишано право 
на сопственост 1/1 на заложниот должник Д. С. ГАЛАБ 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Илинден“ бр. 85, 
Скопје, со ЕМБС 4573714, застапувано од управителот 
Ѓорѓе Галапчев, заснована е хипотека од прв ред по ос-
нов на Солемнизација - Договор за хипотека со свој-
ство на извршна исправа ОДУ бр. 01/22 од 3.1.2022 го-
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дина, сочинет од нотарот Јасмина Радончиќ од Скопје, 
во корист на заложниот доверител Комерцијална банка 
АД Скопје, за обезбедување на парично побарување со 
износ од 67.982,73 евра, а кое побарување произлегува 
од Договор за одобрување на станбен кредит на дел 
број 02-401-145885.8 од 28.12.2021 година, кое залож-
но право е запишано во АКН на РСМ.                   (2175) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште нива, КП бр. 
4530, м. в. „Доброва“, класа 4, со површина од 6.837 м2 
во КО Сушица, заведено во Имотен лист бр. 693 за КО 
Сушица, во сосопственост на Илиев Зоран од Стру-
мица, ул. „Елка Јанкова“ бр. 1А/11, сосопственик на 
една третина (1/3) идеален дел, Илиев Георги од Суши-
ца бр. 137, сосопственик на една третина (1/3) идеален 
дел и Илиев Митко од Струмица, ул. „Ристо Ќурчиев“ 
бр. 12-7, сосопственик на една третина (1/3) идеален 
дел, за купопродажна цена од 378.428 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Верица Стевкова од Струмица, ул. „Ле-
нинова“ б. б.                                                              (2176) 

__________ 
  

Врз основа на Солемнизација - потврда на приватна 
исправа - Договор за (невладетелски) регистриран за-
лог врз подвижни предмети од прв ред (со својство на 
извршна исправа) ОДУ 249/2021 од 29.12.2021 год., 
составен од нотарот Кристина Петреска од Кичево, се 
воспоставува заложно право - регистриран (невладе-
телски залог) од прв ред во корист на заложниот дове-
рител КАПИТАЛ банка АД Скопје, со ЕМБС 5111056, 
врз движен имот - машини и опрема сопственост на 
Друштвото запроизводство на електрична енергија 
ХЕЦ 408 ДОО Кичево, со седиште на Магистрален пат 
бр. 44, Кичево со ЕДБ4057010505077 и ЕМБС 6558518 
од прв ред  и тоа: заложно право (невладетелски залог) 
врз движен имот од прв ред и тоа:  

Машини и опрема и цевковод за хидроцентрала 
ХЕЦ480 Општина Охрид – со локација на водотекот на 
река Коселска КО Свиништа со следните карактерис-
тики:  

Опис кол  
Трансформатор 160kVa-21/10.5/0.4V 1  
Прохромски табли 4мм 8  
Прохромски табли 4мм - големи 8  
Табласт затворач 800мм 1  
Табласт затворач 1200мм 1  
Карбуратор за БТ ПГ 4000 комплет 1  
Црево, филтер, инектор 1  
Вентил 0Z200-OZ DN200 PN10 1  
Фланша Ф-200 без навој 2  
Гумица Ф-200 за фланша 1  
Сонда 5/4 со шелна л=1500мм 1  
Поцинкована громобранска лента 30х4 уб 102  
Унакрсни парчиња 60х60 20  
Метални решетки за Хец (coanda screen) 1  
Приклучок ма дистрибутивна мрежа на  
Електродистрибуција 1  
ПЕ Црево Ф50(6/4) 10 Бари 450  
Пластични цевки со спојка 1  
Пластични цевки со спојка 1  
СВ ЛАМ 1200 ИП65 2х36 ЛТ01 11  

Лед цевка ЛАМ 18В 1200 ЛА52 22  
Панична Лед Олимпиа 7В 4  
Реф. Лед 50 В ТАЦ 2  
Реф. Лед 30 В ТАЦ 2  
Набавка на материјал и изработка на цевка со 

DN=914h7h2650mm со челичен лим. На истата се зава-
руваат анкери Ф25/250мм и цевки DN108x3.6x2800mm 
која завршува на рамна фланша DN1125/DN914/100, 
изработена по детал на нарачателот. Цевката од надво-
решната страна на двата краја во должина од 500мм се 
заштитува со епоксидна боја со дебелина минимум 100 
микрона, со транспорт на 1 челична цевка  

Завртка ДИН 931 8.8 М33 х 180 28  
Навртка ДИН 934 8 3Н М33 56  
Подлошка ДИН 125 3Н Ф34 56  
Адаптер EGF Ф90 со метални фланши 2  
Муф EGF Ф90 2  
Мултиџоинг комплет со шрафови, гумици 2  
Цевка Ф90 PN 10A 20  
ПЕ Црево 5/4 - 40мм Оптичко 500  
Централа за аларми 1  
Акумулатор 7АН 1  
Трафо 30va 1  
Сензор за движење 4  
ПП сензор 4  
Надворешна сирена 1  
Тастатура К10h 1  
Дигитален рекордер за 8 камери 1  
Надворешна камера 2  
Внатрешна камера 2  
ИП камера 4МП 2  
ХДД 4ТВ 1  
Напојување 1  
Кутија за алармен систем 1  
Напојување 1  
Конектори 12  
УПС 1  
Свич 2  
Кабел за камери 43  
Изработка на портабл конструкција од челични 

профили за подвижен кран со атестирани материјали, 
со димензии 4500х3000 1  

Дигалка рачна со ланец 3М HSF-CB 20-2000кг 1  
Турбина (Crossflow) 1  
Кабел NYY (PP00) 1x150 86  
Проводник H07V-K (P/F) 1x70 Ж/Зел 13  
Проводник H07V-K (P/F) 1x70 Црна 16  
Проводник H07V-K (P/F) 1x50 Црна 4.5  
Кабел Папуча за гмечење CU 50/10 5  
Кабел Папуча за гмечење CU 150/12 12  
Кабел NA2XS(F)2Y 1x150 12/20KV 1964  
Изведба на градежни работи 1  
Работа со работна машина транспорт на ископ 1  
Бетон МБ30 12  
Градежни работи 1  
Бетон МБ30 28  
Работа со работна машина 58  
Транспорт на ископ 11  
Бетон МБ30 16  
Бетон МБ30 26  
Електро инсталатерски услуги 1  
Бетон МБ30 26  
Инсталација на цевковод за производство на елек-

трична енергија на ХЕЦ 408 1  
Инсталација на цевковод за производство на елек-

трична енергија на ХЕЦ 408 1  
Цитираниот подвижен имот, кој е предмет на овој 

договор за залог е во сопственост на Друштвото за про-
изводство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Ки-
чево, со седиште на Магистрален пат бр. 44, Кичево со 
ЕДБ4057010505077 и ЕМБС 6558518.  



 Стр. 8 - Бр. 13                                                                                     18 јануари 2022 
 
 

Огласи  
 

Согласно со Договорот за одобрување на кредит на 
правно лице Договор број 102037106460921 од 
28.12.2021 година, со кој на должникот МПИ ЖИТО 
КАРАОРМАН АД Кичево му се одобрува долгорочен 
кредит за обртни средства во износ од 9.225.000 де-
нари, со рок на отплата од 36 месеци, со дата на доспе-
вање на побарувањето до 1.1.2025 година.            (2256) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште кое лежи на: КП 

893, на место викано „Вишнје“, катастарска култура 
11000, 4-та класа, со површина од 5000, со право на 
недвижност 831, истата заведена во Имотен лист бр. 
9191 за КО Тетово вон град, за вкупна купопродажна 
цена од 356.700 денари, сопственост на лицето Енвер 
Салија од Мала Речица на ул. „Љуботенска“ бр. 66, 
сопственик на 1/1 идеален дел.  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште, право на првенствено купување имаат заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава.  

Се повикуваат сите заинтересирани лица, своите 
понуди за купување да ги достават до нотарот Васка 
Блажевска, лично или по пошта на ул. „Благоја Тоска“ 
бр. 57-1/3, Тетово во рок од 8 (осум) дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РСМ“. Во спро-
тивно, ќе го изгубат правото на купување и ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување на предметниот 
недвижен имот.                                                         (2288) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарскиот акт - Договор за залог 
врз недвижност-хипотека со својство на извршна ис-
права составен од нотарот Дејан Павлоски под ОДУ 
бр. 08/22 од 14.1.2022 година, засновано е заложно пра-
во во корист на заложниот доверител НЛБ банка АД 
Скопје, со седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, Скопје, 
Центар, ЕМБС:4664531, на недвижен имот сопственост 
на заложните должници Друштво за градежништво, 
промет и услуги ПОРТА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ДОО-
ЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Наум Наумовски-Борче“ 
бр. 40, кат 1/дел. Пр. 6, Скопје, Центар, со ЕМБС: 
7022360 и Специјал Градба ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
со седиште на ул. „Диме Аницин“ бр. 4-6, Скопје, Цен-
тар, со ЕМБС 6744117 и тоа на: КП 733/5, влез 2, кат 
К9, број 59, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
и друг објект стан со внатрешна површина од 58 м2, 
КП 733/5, влез 2, кат К9, број 59, намена на посебен/за-
еднички дел од зграда и друг објект помошни површи-
ни тераса, лоѓија и балкон со внатрешна површина од 3 
м2, видно од Лист за предбележување на градба број 
114491 КО Кисела Вода 2 издаден од Агенција за ка-
тастар на недвижности и КП 733/5, влез 3, кат ПО-3, 
број 127, намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект гаражно место во затворен простор во от-
ворена површина од 15 м2, видно од Лист за предбеле-
жување на градба број 114527 КО Кисела Вода 2 изда-
ден од Агенција за катастар на недвижности, а заради 
обезбедување на побарувањето на заложниот довери-
тел во износ од 60.300,00 евра, кое го има спрема долж-
ниците Александар Давчевски и Ана Давчевски.     (2296) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште 
во сопственост на Ирфан Усинов и тоа КО Пепелиште, 
КП бр. 1435 дел 3, м. в. „Мира“, култура - нива, класа 
5, со површина од 2.484 м2 за вкупна купопродажна 
цена од 36.900 денари, заведен во Имотен лист бр. 1337 
за КО Пепелиште, издаден од АКН Одделение за катас-
тар 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.  

Во спротивно, го губат правото на првенство на ку-
пување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до сопственикот Ирфан Усинов од Пепе-
лиште, Неготино и до нотарот Ванчо Тренев од Него-
тино ул. „Маршал Тито“ бр. 148.                            (2297) 

__________ 
  

Се продаваат 3750/13590 идеални делови од нед-
вижниот имот со следниве катастарски индикации, 
Лист Б: КП 2482, дел 2, место викано „Аджемка“, ка-
тастарска култура ЗЗ, Н,4 класа, со површина од 13.590 
м2, право на сосопственост, опишано по Имотен лист 
број 85 на КО Пирок вон гр. реон, во сопственост на 
продавачите Исмет Јашари и Мамут Јашари, за вкупна 
купопродажна цена од 2.960 евра.  

Согласно со член 15, став 1 и 4 од Законот за земјо-
делско земјиште се повикуваат лицата кои имаат право 
на првенствено купување, на посочениот недвижен 
имот сите заеднички сопственици, сосопственици и со-
седи кои се граничат со недвижниот имот, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавување на огласот, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство.    

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-
ват до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. 
„Илинденска“ бр. 69 лок. 1 и 2 Тетово.                  (2299) 
 
 

Ј А В Н И  О Б Ј А В И  Н А  И З В РШИ Т Е Л И  
  

                                                                   И. бр. 160/20 
     

ЈАВНА ОБЈАВА 
(Врз основа на член 48 од Законот за извршување 

„Сл. весник на РМ“ бр. 72 од 12.4.2016 г. и Законот за 
измени и дополнувања на Законот за извршување, „Сл. 
весник на РМ“ бр. 233 од 20.12.2018 година)  

 
Извршителот Снежана Андреевска од Скопје врз 

основа на барањето за спроведување на извршување од 
доверителот НЛБ банка АД Скопје од Скопје со ЕМБС 
4664531, ЕДБ 4030993191133 и седиште на ул. „Мајка 
Тереза“ бр. 1, засновано на извршната исправа Нотар-
ски акт – Изјава за уредување на права и обврски по 
меница ОДУ бр. 393/15 од 23.7.2015 година на нотарот 
Силвана Шандуловска од Скопје, против должникот-
трасант акцептант Друштво за превоз и услуги НАШЕ 
ТАКСИ ДООЕЛ Скопје од Скопје со ЕМБС 6239307, 
ЕДБ 4030007638613 и седиште на ул. „Перо Наков“ б. 
б., за спроведување на извршување, на ден 14.1.2022 
година, го 

  
ПОВИКУВА 

Должникот/ заложен должник Друштво за превоз и 
услуги НАШЕ ТАКСИ ДООЕЛ Скопје од Скопје со 
ЕМБС 6239307, ЕДБ 4030007638613 и седиште на ул. 
„Перо Наков“ б. б., заради достава на Записник за дел-
ба на износот постигнат со продажба на подвижни 
предмети, врз основа на член 113 в. в. со член 115 од 
Законот за извршување, И. бр. 160/20 од 3.1.2022 го-
дина, Заклучок за намирување на повеќе доверители, 
врз основа на член 114 од Законот за извршување, И. 
бр. 160/20 од 4.1.2022 година и Заклучок за бришење 
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на права и товари во Заложен регистар, врз основа на 
член 107 од Законот за извршување, И. бр. 160/20 од 
4.1.2022 година, да се јави во канцеларијата на изврши-
телот Снежана Андреевска на бул. „Кузман Ј. Питу“ 
бр. 28/5-11, Скопје, во рок од 1 (еден) ден сметано од 
денот на објавувањето на овој јавен повик во „Службен 
весник на РСМ“.  

Се предупредува должникот дека ваквиот начин на 
достава се смета за уреден и дека негативните послед-
ици кои можат да настанат ги сноси самата странка.  

 
                                                        Извршител,  
                                             Снежана Андреевска, с.р. 

(2147) 
 
 

Н Е В АЖ Е Ч К И  Д О К УМ Е Н Т И  
  
Лична карта  
Лична карта бр. A2255778 на име Бојан Стаматов, 
Битола. (2060) 
Лична карта бр. A2540550 на име Анка Ѓуроска, 
Скопје. (2062) 
Лична карта бр. A2321347 на име Есма Рамаданова, 
Скопје. (2063) 
Лична карта бр. G1394885 на име Џевдет Далипи, 
Кичево. (2069) 
Лична карта бр. A2627186 на име Ерсан Селоски, 
Кичево. (2070) 
Лична карта бр. A1608662 на име Михаела 
Крсмановиќ, Македонски Брод. (2074) 
Лична карта бр. A2231543 на име Бејзат Мемедов, 
Неготино. (2075) 
Лична карта бр. A2620095 на име Љупчо Пецов, 
Неготино. (2076) 
Лична карта бр. A1183853 на име Снежана Богданоска, 
Охрид. (2077) 
Лична карта бр. A1554651 на име Иле Мрмески, 
Прилеп. (2080) 
Лична карта бр. A1987617 на име Алекс Герман, 
Прилеп. (2081) 
Лична карта бр. M0025179 на име Лилјана Чачоровска, 
Ресен. (2085) 
Лична карта бр. G1113453 на име Камбер 
Камберовски, Скопје. (2090) 
Лична карта бр. A2718963 на име Даниел Поповиќ, 
Скопје. (2091) 
Лична карта бр. M0034953 на име Сашо Славевски, 
Скопје. (2092) 
Лична карта бр. G1302472 на име Суат Осман, Скопје. 
 (2093) 
Лична карта бр. G1393864 на име Џељаљ Јакупи, 
Скопје. (2094) 
Лична карта бр. A1947951 на име Сара Ибраим, 
Скопје. (2095) 
Лична карта бр. N0022951 на име Хамди Јакупи, 
Скопје. (2096) 
Лична карта бр. G1529860 на име Бајрам Беќири, 
Скопје. (2097) 
Лична карта бр. A2414825 на име Милка Герасимова, 
Свети Николе. (2098) 
Лична карта бр. A1874629 на име Билент Османов, 
Струмица. (2101) 
Лична карта бр. A1952878 на име Тушо Мицев, 
Струмица. (2102) 
Лична карта бр. M0024274 на име Адлан Сулеманов, 
Струмица. (2103) 
Лична карта бр. A1339281 на име Снежанка Кирова, 
Струмица. (2104) 
Лична карта бр. G1088999 на име Мугни Незири, 
Струга. (2106) 

Лична карта бр. A2242231 на име Бедиха Гани, Тетово. 
 (2107) 
Лична карта бр. A2589173 на име Ана Нелоска 
Колашинац, Велес. (2108) 
Лична карта бр. A2554332 на име Ристо Ристовски, 
Велес. (2109) 
Лична карта бр. A2720454 на име Веселин Тодоровски, 
Штип. (2110) 
Лична карта бр. A2585056 на име Пеце Јовановски, 
Битола. (2180) 
Лична карта бр. A1469169 на име Десанка Ивановска, 
Битола. (2181) 
Лична карта бр. G1130474 на име Џељаљ Незири, 
Скопје. (2182) 
Лична карта бр. A1367844 на име Ѓорѓи Арсовски, 
Скопје. (2183) 
Лична карта бр. A1370342 на име Иван Стојановски, 
Скопје. (2184) 
Лична карта бр. A1580161 на име Зоран Велковски, 
Скопје. (2185) 
Лична карта бр. A1883142 на име Нада Петковска, 
Скопје. (2186) 
Лична карта бр. A1805832 на име Данчо Дурдески, 
Скопје. (2187) 
Лична карта бр. A2595672 на име Митра Ќурчиевска, 
Скопје. (2188) 
Лична карта бр. A2365604 на име Мелиса Иљаз, 
Скопје. (2189) 
Лична карта бр. A2165837 на име Елена Стојановска, 
Скопје. (2190) 
Лична карта бр. A2188201 на име Благојка Глигорова, 
Скопје. (2191) 
Лична карта бр. A1619146 на име Мариана 
Младеновска, Скопје. (2192) 
Лична карта бр. A2001512 на име Моника Митревска, 
Скопје. (2193) 
Лична карта бр. G1061884 на име Нехат Бечира, 
Скопје. (2194) 
Лична карта бр. A2556430 на име Јованка Илиевска, 
Скопје. (2195) 
Лична карта бр. G1371102 на име Имрли Камбери, 
Гостивар. (2198) 
Лична карта бр. G1258634 на име Ислам Шаќири, 
Гостивар. (2199) 
Лична карта бр. A2367306 на име Љупче 
Софрониевски, Кичево. (2201) 
Лична карта бр. A1780962 на име Роберт Јовановски, 
Крива Паланка. (2202) 
Лична карта бр. A1960606 на име Бојан Пановски, 
Скопје. (2217) 
Лична карта бр. A2130115 на име Драги Ѓорѓиевски, 
Скопје. (2218) 
Лична карта бр. A1976127 на име Игор Томовски, 
Скопје. (2219) 
Лична карта бр. A2285170 на име Денис Аметовски, 
Скопје. (2220) 
Лична карта бр. A2761488 на име Цаца Јашар, Скопје. 
 (2221) 
Лична карта бр. A2261644 на име Саида Личина, 
Скопје. (2222) 
Лична карта бр. M0009843 на име Јаков Аврамовски, 
Скопје. (2223) 
Лична карта бр. A1964402 на име Филип Димитровски, 
Скопје. (2224) 
Лична карта бр. A1786851 на име Виолета 
Анѓелковска, Скопје. (2225) 
Лична карта бр. A2043015 на име Сејфо Кадри, Скопје. 
 (2226) 
Лична карта бр. A2259070 на име Тома Манески, 
Скопје. (2227) 
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Лична карта бр. M0002023 на име Делон Мемедов, 
Скопје. (2228) 
Лична карта бр. M0062768 на име Трпе Петровски, 
Скопје. (2229) 
Лична карта бр. A2200114 на име Зоран Радичевски, 
Скопје. (2230) 
Лична карта бр. G1393400 на име Увејс Фејзулаху, 
Скопје. (2231) 
Лична карта бр. A2390789 на име Дејан Тодороски, 
Скопје. (2232) 
Лична карта бр. A2569113 на име Слаѓан Рачиќевиќ, 
Скопје. (2233) 
Лична карта бр. G1410962 на име Селајдин Мурат, 
Скопје. (2234) 
Лична карта бр. A1986240 на име Славица 
Георгиевска, Скопје. (2235) 
Лична карта бр. G1459573 на име Абдула Бериша, 
Скопје. (2236) 
Лична карта бр. A2680178 на име Димитар Стојаноски, 
Скопје. (2237) 
Лична карта бр. A2532148 на име Владо Тодороски, 
Скопје. (2238) 
Лична карта бр. G1468251 на име Валбоне Влоре Фуга, 
Скопје. (2239) 
Лична карта бр. G1525484 на име Сизан Мустафа, 
Скопје. (2240) 
Лична карта бр. G1114105 на име Ајше Сулејмани, 
Скопје. (2241) 
Лична карта бр. G1496814 на име Дурим Емини, 
Струга. (2243) 
Лична карта бр. A2689729 на име Габриела Петрова, 
Штип. (2247) 
Лична карта бр. A2611007 на име Јован Данев, Штип. 
 (2248) 
Пасош  
Пасош бр. B0910721 на име Гоце Сајдовски, Битола. 
 (2061) 
Пасош бр. C0434671 на име Антонио Андонов, 
Делчево. (2065) 
Пасош бр. K0223589 на име Феџри Бајрами, Гостивар. 
 (2068) 
Пасош бр. N0022271 на име Неџбудин Зенкоски, 
Кичево. (2071) 
Пасош бр. N0067557 на име Салим Неџипи, Куманово. 
 (2072) 
Пасош бр. C1155919 на име Боре Младеновски, 
Куманово. (2073) 
Пасош бр. C0216035 на име Алекс Герман, Прилеп. 
 (2082) 
Пасош бр. C1257880 на име Ајхан Асаноски, Прилеп. 
 (2083) 
Пасош бр. C1176571 на име Ѓокхан Даутовски, Ресен. 
 (2086) 
Пасош бр. C0453334 на име Дејан Кушовски, Берово. 
 (2196) 
Пасош бр. C1030772 на име Бојана Кушовска, Берово. 
 (2197) 
Пасош бр. C0204148 на име Илија Божинов, 
Кавадарци. (2200) 
Пасош бр. C0156187 на име Тунан Рашидовски, Крива 
Паланка. (2203) 
Пасош бр. M0031298 на име Марјан Стоилковски, 
Куманово. (2207) 
Пасош бр. N0032651 на име Сеад Алији, Куманово. 
 (2208) 
Пасош бр. B0479401 на име Горан Златковски, 
Куманово. (2209) 
Пасош бр. H0246938 на име Џафер Исуфи, Куманово. 
 (2210) 

Пасош бр. C1006216 на име Никола Монев, Свети 
Николе. (2242) 
Пасош бр. K1202683 на име Љејља Мухареми, Тетово. 
 (2245) 
Пасош бр. K1141968 на име Емин Реџепи, Тетово. 
 (2246) 
Мемориска картичка  
Мемориска возачка картичка бр. МК10558097490000 
издадена од СИЗ Македонија сообраќај АМЕРИТ на 
име Дарио Ивановски, Скопје. (2049) 
Свидетелство  
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ “Драга 
Стојановска“, Ракотинци на име Наиљ Муслијовски, 
Скопје. (2018) 
Свидетелство за 1 год. издадено од СУГС “Димитар 
Влахов“, Скопје на име Андријана Смоковска, Скопје. 
 (2021) 
Свидетелство за 2 год. издадено од СУГС “Димитар 
Влахов“, Скопје на име Андријана Смоковска, Скопје. 
 (2022) 
Свидетелство за 3 год. издадено од СУГС “Димитар 
Влахов“, Скопје на име Андријана Смоковска, Скопје. 
 (2023) 
Свидетелство за 4 год. издадено од СУГС “Димитар 
Влахов“, Скопје на име Андријана Смоковска, Скопје. 
 (2024) 
Свидетелство за 1 год. издадено од СУ “Борис 
Кидриќ“, Скопје на име Лидија Чуперкова, Скопје. 
 (2031) 
Свидетелство за 2 год. издадено од СУ “Борис 
Кидриќ“, Скопје на име Лидија Чуперкова, Скопје. 
 (2032) 
Свидетелство за 3 год. издадено од СУ “Борис 
Кидриќ“, Скопје на име Лидија Чуперкова, Скопје. 
 (2033) 
Свидетелство за 4 год. издадено од СУ “Борис 
Кидриќ“, Скопје на име Лидија Чуперкова, Скопје. 
 (2034) 
Свидетелство за 4 год. издадено од СУГС “Владо 
Тасевски“, Скопје на име Екрем Туша, Скопје. (2058) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ „Влазерими“ на 
име Нехат Сејди, Куманово. (2159) 
Свидетелство за 3 год. на име Лавдрим Имери, Тетово. 
 (2160) 
Свидетелство на име Нефизе Дивјачева, Неготино. 
 (2163) 
Две свидетелства издадени од „М. М. Брицо“ на име 
Синиша Атанасовски, Делчево. (2165) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ардијан Весели, Струга. 
 (2166) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ “Драга 
Стојановска“, Ракотинци на име Реџеп Мемедовски, 
Скопје. (2257) 
Свидетелство за 1 год. издадено од СУГС “Цветан 
Димов“, Скопје на име Илир Мустафа, Скопје. (2279) 
Свидетелство за 2 год. издадено од СУГС “Цветан 
Димов“, Скопје на име Илир Мустафа, Скопје. (2280) 
Свидетелство за 3 год. издадено од СУГС “Цветан 
Димов“, Скопје на име Илир Мустафа, Скопје. (2281) 
Свидетелство за 4 год. издадено од СУГС “Цветан 
Димов“, Скопје на име Илир Мустафа, Скопје. (2282) 
Свидетелство за 1 год. издадено од СУГС “Јосип Броз 
Тито“, Скопје на име Семих Ќамил, Скопје. (2284) 
Свидетелство за 2 год. издадено од СУГС “Јосип Броз 
Тито“, Скопје на име Семих Ќамил, Скопје. (2285) 
Свидетелство за 3 год. издадено од СУГС “Јосип Броз 
Тито“, Скопје на име Семих Ќамил, Скопје. (2286) 
Свидетелство за 4 год. издадено од СУГС “Јосип Броз 
Тито“, Скопје на име Семих Ќамил, Скопје. (2287) 
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Индекс  
Индекс бр.773 издаден од УКИМ, Медицински 
факултет, Скопје на име Спасовска Билјана, Скопје.  
                                                                                    (2028) 
Индекс бр.48204 издаден од УКИМ, Правен факултет, 
Скопје на име Дамјан Величковски, Скопје. (2040) 
Индекс бр.1045 издаден од УКИМ, Факултет за дизајн 
и технологии на мебел и ентериер на име Марија 
Богојоска, Скопје. (2298) 
Диплома  
Диплома издадена од СУГС “Димитар Влахов“, Скопје 
на име Андријана Смоковска, Скопје. (2026) 
Диплома издадена од СУ “Борис Кидриќ“, Скопје на 
име Лидија Чуперкова, Скопје. (2035) 
Диплома на име Ферди Демироски, Струга. (2157) 
Диплома на име Валентин Стојановски, Битола. (2162) 
Диплома издадена од Меѓународно училиште НОВА, 
Скопје на име Сабрии Илир, Тетово. (2177) 
Диплома издадена од СОУ Гимназија “Гоце Делчев“, 
Куманово на име Аслани Артан, Куманово. (2178) 
Диплома издадена од СОУ Гимназија “Гоце Делчев“, 
Куманово “ на име Поповски Марко, Куманово. (2289) 
Диплома за 3 степен издадена од СУ “Чеде 
Филиповски Даме“, Скопје на име Драги Николовски, 
Скопје. (2290) 
Уверение  
Уверение за положени испити издадено од УКИМ, 
Филозофски факултет, Скопје на име Сузана 
Стојанова, Скопје. (2055) 
Дозвола -  
Дозвола - Извод од лиценца бр.26472 издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име КЛАСИК 
КОМПАНИ ДООЕЛ, Охрид. (2173) 
Дозвола - Извод од лиценца бр.26473 издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име КЛАСИК 
КОМПАНИ ДООЕЛ, Охрид. (2174) 
Сертификат  
Сертификат за возач бр.34073 издаден од 
Министерство за транспорт и врски на име Блашко 
Нацев, Кавадарци. (2283) 
Полиса  
Полиса за животно осигурување бр.10949 издадена од 
Кроација осигурување, живот АД на име Елица 
Јовановска, Скопје. (2278) 
Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. T1849484 на име Даниела 
Василевска, Берово. (2064) 
Возачка дозвола бр. X0033940 на име Бујамин Весели, 
Гостивар. (2066) 
Возачка дозвола бр. X1166728 на име Бесник Асани, 
Гостивар. (2067) 
Возачка дозвола бр. T1694664 на име Давор Миланов, 
Пробиштип. (2078) 
Возачка дозвола бр. T1750940 на име Зоран Ристевски, 
Прилеп. (2079) 
Возачка дозвола бр. T1615675 на име Стојанче Митев, 
Радовиш. (2084) 
Возачка дозвола бр. Y0054942 на име Хамди Јакупи, 
Скопје. (2087) 
Возачка дозвола бр. T1769677 на име Елена Пирковиќ 
Кириќ, Скопје. (2088) 
Возачка дозвола бр. T1670743 на име Тоци 
Исмаиловски, Скопје. (2089) 
Возачка дозвола бр. U0075275 на име Зоран Василев, 
Струмица. (2099) 
Возачка дозвола бр. T1853233 на име Неџип Асанов, 
Струмица. (2100) 
Возачка дозвола бр. X1103775 на име Исмет Ќура, 
Струга. (2105) 

Возачка дозвола бр. T1560973 на име Никола Цветков, 
Битола. (2179) 
Возачка дозвола бр. T1274327 на име Славка 
Анѓеловска, Куманово. (2204) 
Возачка дозвола бр. T1418748 на име Бојан Антевски, 
Куманово. (2205) 
Возачка дозвола бр. T1422504 на име Бојан Насевски, 
Куманово. (2206) 
Возачка дозвола бр. X1027938 на име Селајдин Мурат, 
Скопје. (2211) 
Возачка дозвола бр. T1452596 на име Славица 
Георгиевска, Скопје. (2212) 
Возачка дозвола бр. U0126037 на име Елена 
Стојановска, Скопје. (2213) 
Возачка дозвола бр. T1153169 на име Благојка 
Глигорова, Скопје. (2214) 
Возачка дозвола бр. T1803186 на име Кристијан 
Величковски, Скопје. (2215) 
Возачка дозвола бр. T1871251 на име Димитар 
Стојаноски, Скопје. (2216) 
Возачка дозвола бр. X1091711 на име Наим Аслани, 
Тетово. (2244) 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.0078792 на име Стојадин 
Јакимовски, Скопје. (2111) 
Сообраќајна дозвола бр.0295911 на име Стојадин 
Јакимовски, Скопје. (2112) 
Сообраќајна дозвола бр.0978479 на име Стојадин 
Јакимовски, Скопје. (2113) 
Сообраќајна дозвола бр.3237555 на име Стојадин 
Јакимовски, Скопје. (2114) 
Сообраќајна дозвола бр.0503258 на име Властимир 
Периќ, Скопје. (2115) 
Сообраќајна дозвола бр.0610350 на име Ристо 
Ристовски, Велес. (2116) 
Сообраќајна дозвола бр.0979032 на име Алексеј 
Алексиќ, Скопје. (2117) 
Сообраќајна дозвола бр.3268217 на име Агрон 
Мемиши, Тетово. (2118) 
Сообраќајна дозвола бр.1270338 на име Александра 
Цветаноска, Скопје. (2119) 
Сообраќајна дозвола бр.3015465 на име Скопје Дтту 
Транс Примекс Дооел, Скопје. (2120) 
Сообраќајна дозвола бр.5020994 на име Таџедин 
Алији, Тетово. (2121) 
Сообраќајна дозвола бр.5042179 на име Бојан 
Крстевски, Свети Николе. (2122) 
Сообраќајна дозвола бр.0643147 на име Исљам Мена, 
Охрид. (2123) 
Сообраќајна дозвола бр.1237168 на име Асан Нуроски, 
Струга. (2124) 
Сообраќајна дозвола бр.0610350 на име Ристо 
Ристовски, Велес. (2125) 
Сообраќајна дозвола бр.0795603 на име Драганчо 
Димитров, Кочани. (2249) 
Сообраќајна дозвола бр.0621376 на име Атанас Попов, 
Струмица. (2250) 
Сообраќајна дозвола бр.1086329 на име Милан 
Глигоров, Виница. (2251) 
Сообраќајна дозвола бр.3324073 на име Хајри Мамути, 
Тетово. (2252) 
Сообраќајна дозвола бр.1395991 на име Транс 
Атлантик Дооел, Битола. (2253) 
Сообраќајна дозвола бр.1385565 на име Драганчо 
Димитров, Кочани. (2254) 
Сообраќајна дозвола бр.1612326 на име Игор Чапов, 
Радовиш. (2255) 
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Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
 
  

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 00254/2022 
 
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 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ваит Сулкоски 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: 
Изнајмување на Болдужер за одржување на 

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

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

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: с.Осломеј, Општина  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 
90000000-7 - Услуги во врска со отпадни води , от-

падоци, чистење и  животна средина 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 15.2.2022 година 
се планира да заврши 15.2.2023 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? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Задолжително да се достави со понудата, во спро-

тивно нема понудата да се еволуира 
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: 

Изјава на сопствен меморандум за поседување бол-
дужер гусеничар со минимална снага од 140 КС или 
договор  за деловна соработка со друг субјект кој посе-
дува болдужер – гусеничар од мин. 140 КС Изјава за 
вработено или ангажирано лице возач на болдужер гу-
сеничар  од мин. 140 КС. 

 
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 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 1.2.2022 година во 11:00 часот, место: ЈП Ко-
муналец Кичево 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 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: 00255/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Психи-

јатриска болница - Негорци 
I.1.2) Адреса: с.Негорци 
I.1.3) Град и поштенски код: Гевгелија - 1483 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сашко Стојиловски адреса 

на е-пошта: pbnegorci@yahoo.com телефон / факс: 
034/231-984 

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: 
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: ЈЗУ Психијатриска болница-Негорци, Гевгелија 

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

јавна набавка: 
Во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09310000-5 - Електрична енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.3.2022 година 
се планира да заврши 28.2.2023 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,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 

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. -Доказ издаден од надлежен орган за исполну-
вање на посебните услови за вршење на дејноста про-
пишани согласно со закон кои се однесуваат на пред-
метот на договорот економскиот оператор е должен да 
достави важечка Лиценца за вршење на енергетска деј-
ност, трговија или снабдување со електрична енергија 
издадена од Регулаторната Комисија за енергетика на 
Република Северна Македонија. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

• Изјава за прифаќање на балансната одговорност. 
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- 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: 

• EIC код издаден од А.Д. МЕПСО – Скопје 
 
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 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 360 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 1.2.2022 година во 9:00 часот, место: Елек-
тронски во Управна зграда 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 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: 00256/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клинич-

ка болница Битола 
I.1.2) Адреса: ул. „Партизанска“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Соња Циуновска, адреса на 

е-пошта: bolnica.bitola@gmail.com телефон/факс: 047 
251 211 

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 за анализатор Имулајт 
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: Клиничка болница 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: реагенси и потрошен материјал за иму-
нолшки анализатор Имулајт 2000 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33696500-0 - Лабораториски реагенси 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Тестови за одредување на тирео стимулирачки 

хормон (TSH) апликативни за апарат Immulite 2000 или 
еквивалент 

2. Тестови за одредување на слободен тироксин 
(FREE T4) апликативни за апарат Immulite 2000 или ек-
вивалент 

3. Тестови за одредување на слободен три јод тиро-
нин (FREE T3) апликативни за апарат Immulite 2000 
или еквивалент 

4. Тестови за одредување на анти тироидна перок-
сидаза антитела (ANTI-TPO) апликативни за апарат 
Immulite 2000 или еквивалент 

5. Тестови за одредување на анти тиреоглобулин-
ски антитела (anti-TG) апликативни за апарат Immulite 
2000 или еквивалент 

6. Тестови за одредување на тиреоглобулин 
(Thyroglobulin) апликативни за апарат Immulite 2000 
или еквивалент 

7. Тестови за одредување на фоликуло стимулирач-
ки хормон (FSH) апликативни за апарат Immulite 2000 
или еквивалент 

8. Тестови за одредување на лутеинизирачки 
хормон (LH) апликативни за апарат Immulite 2000 или 
еквивалент 

9. Тестови за одредување на естрадиол 
(ESTRADIOL) апликативни за апарат Immulite 2000 
или еквивалент 

10. Тестови за одредување на пролактин 
(PROLACTIN) апликативни за апарат Immulite 2000 
или еквивалент 

11. Тестови за одредување на прогестерон 
(PROGESTERONE) апликативни за апарат Immulite 
2000 или еквивалент 

12. Тестови за одредување на тестостерон 
(TESTOSTERONE) апликативни за апарат Immulite 
2000 или еквивалент 

13. Тестови за одредување на дехидроепиандрос-
тендион DHEA So4 апликативни за апарат Immulite 
2000 или еквивалент 

14. Тестови за одредување на кортизол 
(CORTISOL) апликативни за апарат Immulite 2000 или 
еквивалент 

15. Тестови за одредување на простата специфичен 
антиген (PSA) апликативни за апарат Immulite 2000 
или еквивалент 

16. Тестови за одредување на карцино ембриотичен 
антиген (CEA)  апликативни за апарат Immulite 2000 
или еквивалент 

17. Тестови за одредување на туморски маркер за 
овариуми (CA 125) апликативни за апарат Immulite 
2000 или еквивалент 

18. Тестови за одредување на туморски маркер за 
града (CA 15-3) апликативни за апаратImmulite 2000 
или еквивалент 

19. Тестови за одредување на туморски маркер за 
гастроинтестинален тракт (CA 19-9)апликативни за 
апарат Immulite 2000 или еквивалент 

20. Тестови за одредување на хуман хорионски го-
надотропин (HCG) апликативни за апарат Immulite 
2000 или еквивалент 
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21. Тестови за одредување на алфа фето протеин 
(AFP) апликативни за апарат Immulite 2000 или еквива-
лент 

22. Тестови за одредување на слободен бета хуман 
хорионски гонадотропин (FREE BETA HCG) аплика-
тивни за апарат Immulite 2000 или еквивалент 

23. Тестови за одредување на бременост асоциран 
плазма протеин А (PAPP-A) апликативни за апарат 
Immulite 2000 или еквивалент 

24. Тестови за одредување на интерлеукин 6 (IL 6) 
апликативни за апарат Immulite 2000 или еквивалент 

25. Контрола за цитокини апликативнa за апарат 
Immulite 2000 или еквивалент 

26. Тестови за одредување на D-Dimer апликативни 
за апарат Immulite 2000 или еквивалент 

27. Контрола за D-Dimer апликативнa за апарат 
Immulite 2000 или еквивалент 

28. Субстрат (ензимски амплификатор – фосфатен 
естер на адамантин диоксетан во аминометилпропанол 
со поливинилбензилтрибутилфосфониум хлорид) ап-
ликативен на апарат Immulite2000xpi или еквивалент 

29. Средство за миење на апаратот (фосфат пуфер-
ски раствор, со концентрација < 0.9%) апликативно на 
апарат Immulite2000xpi или еквивалент 

30. Средство за перење на апаратот (раствор на нат-
риум хипохлорит со концентрација < 4.4%) апликатив-
но на апарат Immulite2000xpi или еквивалент 

31. Контрола за хормони ( фоликулостимулирачки 
хормон (FSH)лутеинизирачки хормон (LH)пролактин 
(PRL)естрадиол (E2)  прогестерон (PRG) ) апликативна 
на апарат Immulite2000xpi или еквивалент 

32. Контрола за туморски маркери ( туморски мар-
кер за овариуми (CA125)карцино ембриотичен антиген 
(CEA) алфа фето протеин (AFP) )апликативна на апа-
рат Immulite2000xpi или еквивалент 

33. Контрола за анти тироидна пероксидаза антите-
ла (ANTI-TPO) апликативна за апарат Immulite 2000 
или еквивалент 

34. Контрола за слободен бета хуман хорионски го-
надотропин (FREE BETA HCG Control) апликативна на 
апарат Immulite2000xpi или еквивалент 

35. Контрола за бременост-асоциран плазма проте-
ин А (PAPP-A) апликативна на апарат Immulite2000xpi 
или еквивалент 

36. Реакциони кивети, (пластични 30x10mm, со во-
лумен од минимум 350 µl) апликативни на апарат 
Immulite2000xpi или еквивалент 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: 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 вршење дејност промет со медицински 

средства од МАЛМЕД ДРД образец 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 

16.2.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.2.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.2.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.2.2022 во 10:00 часот, место: Клиничка 
болница Битола 

V.5) Дополнителни информации информации на 
тел.047-243-380 или моб.076-369-012 во набавна 
служба. 

V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 00257/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ПОУ Св.Кли-

мент Охридски Ново Село 
I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ 103 
I.1.3) Град и поштенски код: Ново Село - 2434 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Зоран Гогов, адреса на е-

пошта: zorangogov66@gmail.com телефон/факс: 
034355077/ 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Екстра лесно масло за греење ЕЛ-1 
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: Ново Село 

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 6.2.2022 
се планира да заврши 6.2.2023 
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? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

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

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 

IV.1.5) Здружување на група економски оператори 
во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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 1.2.2022 во 10:00 часот, место: Ново Село 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
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: 00259/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

за детски болести 
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I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Катерина Настова, адреса на 

е-пошта: knastova@yahoo.com телефон/факс: 070269876 
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: 
Имунолошки тестови, калибратори, контроли и 

потрошен материјал со отстапување на Имунолoш-
ки анализатор на бесплатно користење  (хепати-
тис/ретровирус маркери, тестови за следење на те-
рапија со лекови, маркер за акутна бубрезна инсуф-
ициенција, маркери за анемија, трансплантациони 
маркери и тестови за детекција на антитела на 
SARS-COV 2) 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ УК за детски болести 

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 договорот е даден во 

техничките спецификации во прилог на оваа тендер-
ската документација. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33600000-6 - Фармацевтски производи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 25.3.2022 
се планира да заврши 25.3.2023 
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? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Решение за промет на големо со медицински 

средства согласно Законот за лекови и медицински 
средства. 

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

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

16.2.2022 година во 15:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.2.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.2.2022 

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 16.2.2022 во 15:30 часот, место: ЈЗУ УК за 
детски болести 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
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: 00260/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Никола 

Карев - Пробиштип 
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I.1.2) Адреса: „Миро Барага“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Пробиштип - 2210 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ружица Диовска адреса на е-

пошта: ruze_d@yahoo.com телефон / факс: 032480666/ 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
НАБАВКА НА РЕАГЕНСИ ЗА ФИЛТЕР СТА-

НИЦА 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.300.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: франко ФИЛТЕР СТАНИЦА - ПРОБИШТИП 

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: 
Реагенси за филтер станица по дадена специфика-

ција за потребите на ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
24000000-4 - Хемиски производи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. ХЕМИКАЛИИ ЗА ТРЕТМАН НА ВОДА 
2. СТАНДАРДИЗИРАНИ РЕАГЕНСИ ЗА АНАЛИ-

ЗА НА ВОДА 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 15.2.2022 година 
се планира да заврши 15.2.2023 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 

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 вршење 
на дејноста поврзана со предметот на договорот за јав-
на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно профе-
сионално здружение согласно со прописите на земјата 
каде што е регистриран. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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

во часот определен како краен рок за доставување на по-
нудите 1.2.2022 година во 12:00 часот, место: УПРАВНА 
ЗГРАДА НА ЈКП “Никола Карев“ - Пробиштип 

V.5) Дополнителни информации Краен рок за под-
несување на понудите е 1.2.2022 година во 12.00 часот. 
Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН 

V.6) Датум на објава: 17.1.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 



18 јануари 2022  Бр. 13 - Стр. 25 
 
 

Огласи  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 00261/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

за детски болести 
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: Катерина Настова адреса на 

е-пошта: knastova@yahoo.com телефон / факс: 
070269876 

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 Тестови, калибратори, контролна 

крв и надворешна контрола на квалитет со отстапу-
вање на два хематолошки анализатори за пет-дире-
ренцијална крвна слика од ист модел на бесплатно 
користење 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ УК за детски болести 

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 договорот е даден во 

техничките спецификации во прилог на оваа тендер-
ската документација. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33600000-6 - Фармацевтски производи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 28.2.2022 година 
се планира да заврши 28.2.2023 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? Не 

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве 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 - Решение за промет на големо со медицински 

средства согласно Законот за лекови и медицински 
средства. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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 1.2.2022 година во 15:30 часот, место: ЈЗУ 
УК за детски болести 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 



 Стр. 26 - Бр. 13                                                                                     18 јануари 2022 
 
 

Огласи  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 00262/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

за детски болести 
I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Катерина Настова, адреса на 

е-пошта: jzuklinikazadetskibolesti@yahoo.com теле-
фон/факс: 3229156/ 

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 Подлоги за култивација на хемокул-

тури и реагенси за молекуларна дијагностика со от-
стапување на опрема за бесплатно користење 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ УК за детски болести 

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 договорот е даден во 

техничките спецификации во прилог на оваа тендер-
ската документација. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33696000-5 - Реагенси и контрастни медиуми 
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. Подлоги за култивација на хемокултура од 

аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми 
(бактерии и фунги) и хемокултура за новороденчиња 
со отстапување на опрема на бесплатно користење 

2. Дел 2. Молекуларни тестови за детекција на раз-
лични причинители со принцип на  multiplex nested 
PCR техника  или еквивалент со отстапување на опре-
ма  на бесплатно користење 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 10.3.2022 
се планира да заврши 10.3.2023 
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? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Решение за промет на големо со медицински 

средства согласно Законот за лекови и медицински 
средства. 

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: 

- Економскиот оператор е должен да обезбеди ов-
ластено лице од производителот за едукација на персо-
налот и овластен сервисер од производителот за од-
ржување и сервис на опремата со цел непречено рабо-
тење на апаратот во времетраење на користење на не-
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говите реагенси без надомест. 2.3.2.2 Економскиот опе-
ратор го докажува исполнувањето на минималните ус-
лови со доставување на:- Изјава дека економскиот опе-
ратор ќе обезбеди овластено лице за едукација и овлас-
тено лице за одржување и сервис на апаратот за кој ќе 
поднесе понуда за реагенсите, кој ќе се грижи за од-
ржување и сервисирање на опремата со цел непречено 
работење на апаратот во времетраење на користење на 
неговите реагенси без надомест. 

 
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 

18.2.2022 година во 15:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.2.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.2.2022 

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 18.2.2022 во 15:30 часот, место: ЈЗУ УК за 
детски болести 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
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: 00266/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ Бре-

шиа - Дебар 
I.1.2) Адреса: ул. „8-ми Септември“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Дебар - 1250 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ајрије Дачи, адреса на е-

пошта: ajrijed@hotmail.com телефон/факс: 046-831-004/ 
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 прехранбени и земјоделски произво-

ди и средства за хигијена за 2022 год 
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: ЈОУДГ Брешиа-Дебар 

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 
03000000-1 - Земјоделски, сточарски, рибарски, шу-

марски и сродни производи 
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 14.2.2022 
се планира да заврши 14.2.2023 
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 
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IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД - Решение за регистрирање во Регистарот на 

објекти и оператори со храна од Агенцијата за храна и 
ветеринарство 

 
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 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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 1.2.2022 во 11:00 часот, место: ЈОУДГ Бре-
шиа-Дебар 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
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: 00267/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ Бре-

шиа - Дебар 
I.1.2) Адреса: ул. „8-ми Септември“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Дебар - 1250 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ајрије Дачи, адреса на е-

пошта: ajrijed@hotmail.com телефон/факс: 046-831-004/ 
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 материјали за тековно одржување 
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: ЈОУДГ Брешиа-Дебар 

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 
34000000-7 - Опрема за транспорт и помошна опре-

ма за пренесување 
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 14.2.2022 
се планира да заврши 14.2.2023 
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 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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 1.2.2022 во 12:00 часот, место: ЈОУДГ Бре-
шиа-Дебар 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
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: 00273/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно Обви-

нителство на Република Македонија 
I.1.2) Адреса: Кеј Димитар Влахов бр.23 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Митко Митревски адреса на 

е-пошта: mitko.mitrevski@jorm.mk телефон / факс: 02 
3219850 

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

бул.Кеј Димитар Влахов бр.23 Скопје,jorm@jorm. 
org.mk, 02 3298 288,бул. Кеј Димитар Влахов бр.23 
Скопје,www.jorm.mk, 

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) Проценета вредност без ДДВ: 4.237.289,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 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 
09310000-5 - Електрична енергија 

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

енергетика  издадена од Централен Регистар на Репуб-
лика Северна Македонија -важечка лиценца за вршење 
на енергетска дејност снабдување со електрична енер-
гија издадена од Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Северна Македонија. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 
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- 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: 

- EIC код издаден од АД МЕПСО – Скопје како 
вршител на енергетска дејност : трговија со електрична 
енергија  и/или снабдување со електрична енергија ;  - 
Договор за балансна одговорност согласно Правилата 
за пазар на електрична енергија и - Изјава дека Пону-
дувачот на Активната електрична енергија прифаќа да 
ја превземе на себе балансната одговорност и да не 
вметне како потрошувач во својата балансна 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 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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 1.2.2022 година во 9:00 часот, место: Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 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: 00275/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Крива Паланка 
I.1.2) Адреса: ул.„Св .Јоаким Осоговски “ бр.175 
I.1.3) Град и поштенски код: Крива Паланка - 1330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Биљана Тасевска адреса на 

е-пошта: biljana.tasevska@krivapalanka.gov.mk телефон 
/ факс: 031375035 

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

Категорија на услуга број: 22 Услуги за привремено 
вработување (освен услугите кои се однесуваат на до-
говорите за вработување) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Општина Крива Паланка 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, 

консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигу-
рување 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
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 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 
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- 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 -Важечка Лиценца А за вршење на привреме-

ни вработувања издадена од МТСП. -Економскиот опе-
ратор да е запишан во регистaрот на Агенции за прив-
ремени вработувања што го води Министерството над-
лежно за работите од областа на трудот 

 
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 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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 1.2.2022 година во 12:00 часот, место: Оп-
штина Крива Паланка 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 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: 00276/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска Клиника за пулмологија и алергологија - 
Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сабри Азири, адреса на е-

пошта: sabriaziri.as@gmail.com телефон/факс: 
070788668/ 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Лекови Еnoxaparin 
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: ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија 
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: според техничка спецификација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33600000-6 - Фармацевтски производи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 
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- 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 вршење на промет на големо со 
лекови, согласно законот за лекови и медицински сред-
ства на РСМ, издадено од МАЛМЕД 

 
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 1.2.2022 

година во 14:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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 1.2.2022 во 14:00 часот, место: сала за соста-
ноци на ЈЗУУ Клиника за пумологија и алергологија 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
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: 00277/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Комисија за 

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

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

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на мебел и столици за канцеларии во 

КХВ 

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: КХВ на РСМ 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
39000000-2 - Мебел (вклучувајќи канцелариски ме-

бел), покуќнина, домашни уреди (со исклучок на освет-
лување) и производи за чистење 

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 - Набавка на мебел за канцеларии 
2. Дел 2 - набавка на канцелариски столици 
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 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 



18 јануари 2022  Бр. 13 - Стр. 33 
 
 

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 
 
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 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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 1.2.2022 година во 10:00 часот, место: КХВ 
ма РСМ 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 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: 00278/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Никола 

Карев - Пробиштип 
I.1.2) Адреса: „Миро Барага“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Пробиштип - 2210 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Горан Миленковски адреса 

на е-пошта: gormile@gmail.com телефон / факс: 
032480666 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
НАБАВКА НА АРМАТУРИ И ЛЕВЕНО ЖЕ-

ЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.000.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ФРАНКО МАГАЦИН НА ЈКП „НИКОЛА КА-
РЕВ“ - ПРОБИШТИП 

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: 
АРМАТУРИ И ЛИВЕНО ЖЕЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

ПО ДАДЕНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ - ПРОБИШТИП 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
44162500-8 - Цевководни инсталации за вода за пиење 
44160000-9 - Цевковод, цевководни инсталации, 

цевки, спојници за цевки, црева и сродни предмети 
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 15.2.2022 година  
се планира да заврши 15.2.2023 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 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на договорот за јав-
на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно профе-
сионално здружение согласно со прописите на земјата 
каде што е регистриран. 

IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
сертификат МКС EN ISO 9001:2015 
- Стандарди за управување со животна средина: 
сертификат МКС EN 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 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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 1.2.2022 година во 11:00 часот, место: управ-
на зграда на ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип 

V.5) Дополнителни информации Краен рок за под-
несување на понудите е 1.2.2022 година во 11.00 часот. 
Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН 

V.6) Датум на објава: 17.1.2022 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: 00280/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска Клиника за пулмологија и алергологија - 
Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 

I.1.5) Лице за контакт: Сабри Азири, адреса на е-
пошта: sabriaziri.as@gmail.com телефон/факс: 
070788668 

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 автоматизи-

ран систем за изведба на полимераза верижна реак-
ција во реално време со принцип на MULTIPLEX 
NESTED PCR техника , компатибилни на постоечка 
опрема BIOFIRE FILMARRAY 2.0 SYSTEM или ек-
вивалент 

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: ЈЗУУ Клиника за Пулмологија и алергологија 
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 
33694000-1 - Дијагностички агенси 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? 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 
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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: 
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран, и - Важечко Решение за вршење на промет на 
големо со медицински средства, согласно законот за 
лекови и медицински средства на РСМ, издадено од 
МАЛМЕД 

 
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 

17.2.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.2.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.2.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.2.2022 во 10:00 часот, место: Сала за сос-
таноци на ЈЗУУ Клиника за  Пулмологија и алерголо-
гија Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
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: 00281/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за 

развој на Југозападниот плански регион 

I.1.2) Адреса: „Владо Малески Тале“ бр.1/5, П.Фах 
27 

I.1.3) Град и поштенски код: Струга - 6330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ваљон Каба адреса на е-

пошта: valon.kaba@southwestregion.mk телефон / факс: 
046701005 

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: 
Изведба на работи за доизградба на канал Пес-

јак-Македонски Брод (ПР01/БРР/2021/2022) 
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: Македонски Брод 

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: 
Со овој проект се предвидува да се изврши Доиз-

градба на канал Песјак за прифаќање на атмосферските 
води во должина од 250м 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45232424-0 - Градежни работи за изградба на од-

водни канали 
45232452-5 - Градежни работи за одводни канализа-

ции 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 3 или  90 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: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Да 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 
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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 документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.3) 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: 

- вкупни приходи остварени во последните три го-
дини искажани посебно (2018, 2019, 2020) и тоа од нај-
малку 4.000.000,00 денари; - позитивен резултат од ра-
ботењето во последните три години посебно (2018, 
2019, 2020). 

- 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: 

- вкупни приходи остварени во последните три го-
дини искажани посебно (2018, 2019, 2020) и тоа од нај-
малку 4.000.000,00 денари; - позитивен резултат од ра-
ботењето во последните три години посебно (2018, 
2019, 2020). 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или на 
неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалу-
ираат како критериум за избор на најповолна понуда: 

- минимум 10 вработени, од кои најмалку два (2) 
градежни инженери или архитекти со соодветни овлас-
тување – Лиценца „Б“ за изведувач на градби од втора 
категорија 

- со листа на работи, со приложување потврда за задо-
волителна изведба на најважните работи. Со цел да се 
обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот 
орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид 
доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, 
што го наведува во тендерската документација: 

- листа од пет (5) извршени исти, или слични ра-
боти, со приложување на договори и потврди од дого-
ворните органи, реализирани во последните три години 
(2019,2020,2021); 

 
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 1.2.2022 

година во 15:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 1.2.2022 година во 15:00 часот, место: 
Струга, Центар за развој на ЈЗПР 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 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: 00283/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Исар - 

Штип 
I.1.2) Адреса: ул. „Г.М. Апостолски“ бр.37 
I.1.3) Град и поштенски код: Штип - 2000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Тања Глигорова, адреса на е-

пошта: info@jpisar.com.mk телефон/факс: 078472923/ 
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: 
Хемикалии за преработка на површинска вода 
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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: - Франко ФИЛТЕР СТАНИЦА на ЈП Исар– 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: Даден во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
24000000-4 - Хемиски производи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

дини: 12 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? 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 
- 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 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 

16.2.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.2.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.2.2022 

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 16.2.2022 во 10:00 часот, место: ЈП Исар-
Штип 

V.5) Дополнителни информации Дадени во тендер-
ската документација 

V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
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: 00285/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за управување и заштита на повеќенамен-
ското подрачје ЈАСЕН -Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „11-ти Октомври“ бр.23А 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Гоце Ставревски, адреса на 

е-пошта: jp.jasen@gmail.com телефон/факс: 02 3 115 
016/ 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Шумарски услуги за фази: сеча со дотур на ог-

ревно и техничко дрво 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 10.376.366,00 
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II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 
Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се 
опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои 
се однесуваат на купување, развој, продукција или коп-
родукција на програмски материјали од страна на ра-
дио и телевизиски куќи или за термините на радио и 
телевизиско емитување на програма) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ШСЕ “Ивање“ во повеќенаменското подрачје 
“ЈАСЕН“ 

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 
77000000-0 - Услуги во секторот на земјоделство, 

шумарство, хортикултура, аквакултура и апикултура 
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. Сеча со дотур на Дабово огревно дрво во ШСЕ 

Ивање (оддел 4 „б“) 
2. Сеча со дотур на Дабово огревно дрво во ШСЕ 

Ивање (оддел 5 „б“) 
3. Сеча со дотур на Дабово огревно дрво во ШСЕ 

Ивање (оддел 7 „б“) 
4. Сеча со дотур на Дабово огревно дрво во ШСЕ 

Ивање (оддел 61 „а“) 
5. Утовар на Дабово огревно дрво во ШСЕ Ивање 

(оддел 5 „б“) 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: 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 договорот за 
јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно 
професионално здружение согласно со прописите на 
земјата каде што е регистриран,  - лиценца за изврше-
ње на шумскокултурни работи за активностите за сеча 
и дотур (според член 65-б од Законот за шумите 
„Сл.весник на РМ“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 
147/13, 43/14 и 160/14) 

 
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 

16.2.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 8.2.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.2.2022 

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 16.2.2022 во 10:00 часот, место: ЈПУЗПП ЈА-
СЕН, ул. „11-ти Октомври“ 23А 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
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: 00286/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ва-

ландово 
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I.1.2) Адреса: ул. „Иво Лола Рибар“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Валандово - 2460 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Боро Киров, адреса на е-

пошта: administracija@valandovo.gov.mk телефон/факс: 
034382007/ 

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: 
Електрична енергија за потребите на Општина 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: територијата на Општина Валандово 

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 
09310000-5 - Електрична енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 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,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- ДРД образец, - Лиценца за вршење на енергетска 

дејност снабдување со електрична енергија издадена од 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
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: 

Потребната техничка и професионална способност 
за квалитетно извршување на договорот, договорниот 
орган ќе ја утврди преку следниве минимални услови:    
- да поседува енергетски идентификационен код (EIC) 
издаден од АД МЕПСО – Скопје за вршител на енер-
гетска дејност снабдување со електрична енергија или 
трговија и снабдување со електрична енергија;  - да 
има склучено договор за регистрација на пазарот на 
електрична енергија, согласно Правилата за пазар на 
електрична енергија; - да има склучено договор за ба-
лансна одговорност, согласно Правилата за пазар на 
електрична енергија - доколку понудувачот е дел од БГ 
(Балансна Група), треба да достави Договор за балан-
сна одговорност од Балансно Одговорната Страна и до-
кумент за превземање балансна одговорност од страна 
на Балансно Одговорната Страна за понудувачот, - да 
прифаќа да ја преземе врз себе балансната одговорност 
и да го вметне договорниот орган како потрошувач во 
својата балансна одговорна група (изјава). 

 
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 

18.2.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.2.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.2.2022 

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 18.2.2022 во 12:00 часот, место: Општина Ва-
ландово 
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V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
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: 00287/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Дирекција за 

заштита и спасување 
I.1.2) Адреса: ул. „Васко Карангелески“ бр.8 Скопје 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Деспина Макаровска, адреса 

на е-пошта: despina.makarovska@dzs.gov.mk теле-
фон/факс: 075654967 

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: 
Купување на информатичка опрема 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.271.186 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: Дирекција за заштита и спасување 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 
30200000-1 - Компјутерска опрема и 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: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
За да ја докаже способноста за вршење професио-

нална дејност, економскиот оператор треба да достави:  
– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 
регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со 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: 

Потребно е економскиот оператор да има најмалку 
1 (едно) лице вработено или ангажирано кое поседува 
CompTIA A+ сертификат а како доказ да се приложи 
копија од важечкиот сертификат CompTIA A+ и пот-
врда од Агенција за вработување или договор за анга-
жирање на стручни лица 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- сертификат за имплементиран стандард за управу-

вање со квалитет за системска интеграција ISO 
9001:2015 или еквивалентен сертификат 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 1.2.2022 

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

26.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.1.2022 

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 1.2.2022 во 10:00 часот, место: ДЗС СКОПЈЕ 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.1.2022 
 
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: 00289/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУ Дом за 

стари лица Киро Крстески - Платник Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Нада Ламеска“ 1а 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јордан Чавлески, адреса на 

е-пошта: domnabavki@gmail.com телефон/факс: 
075371689/ 

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: 
Хигиенски средства и други средства за одржу-

вање на лична хигиена 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.525.423,80 
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: ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески - Плат-
ник“ - Платник 

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 
33711000-7 - Парфеми и тоалетни производи 
33700000-7 - Производи за лична нега 
24960000-1 - Разновидни хемиски производи 

II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Средства за одржување на хигиена 
2. Пелени и други материјали 
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,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 
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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 2.2.2022 

година во 8:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

27.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 29.1.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 2.2.2022 во 8:30 часот, место: ЈОУ Дом за 
стари лица „Киро Крстески - Платник“ - Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 18.1.2022 
 
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: 00290/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ Малина 

Поп Иванова - Кочани 
I.1.2) Адреса: ул. „Тодосие Паунов“ бр.95 
I.1.3) Град и поштенски код: Кочани - 2300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Васка Пандурска, адреса на 

е-пошта: vaskapandurska@yahoo.com телефон/факс: 076 
359 687 

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: На-

бавка на масло за горење – екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.010.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ООУ Малина Попиванова, Кочани. 

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, составен дел 
на тендерската документација. 

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

ник 
Шифра Опис 
09135100-5 - Масло за греење 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност за чие издавање 

надлежен орган во РСМ е Централен регистар   и - Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност - трговија со су-
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рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, издадена од Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги, согласно Законот за енерге-
тика 

 
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 2.2.2022 

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

27.1.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 29.1.2022 

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 2.2.2022 година во 10:00 часот, место: ООУ 
Малина Попиванова, Кочани 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 18.1.2022 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: 00292/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

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

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

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

Електрична енергија 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 6.694.915,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Општина Свети Николе 

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 
09310000-5 - Електрична енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

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? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 
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- 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 вршење на енергетска дејност 
снабдување со електрична енергија издадена од Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија,  - EIC код, издаден од 
страна на АД МЕПСО за снабдување со електрична 
енергија, - доколку понудувачот е БОС (Балансно Од-
говорна Страна), треба да достави Договор за балансна 
одговорност, - доколку понудувачот е дел од БГ (Ба-
лансна Група), треба да достави Договор за балансна 
одговорност од Балансно Одговорната Страна и доку-
мент за превземање балансна одговорност од страна на 
Балансно Одговорната Страна за понудувачот,  - Дого-
вор дека е регистриран како учесник на пазарот на 
електрична енергија согласно Правилата за пазар на 
електрична енергија. 

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

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

17.2.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.2.2022 

година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.2.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.2.2022 година во 10:00 часот, место: Оп-
штина Свети Николе 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 18.1.2022 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: 00294/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ Кирил и 

Методиј Свети Николе 
I.1.2) Адреса: ул. „Ангел Трајчев“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Свети Николе - 2220 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сашо Панев, адреса на е-

пошта: panev.saso1@gmail.com телефон/факс: 
075421197/ 

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на масло за горење – Екстра лесно 1 

(ЕЛ-1) за потребите на OOУ  „Кирил и Методиј“ 
Свети Николе 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.186.441,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ООУ Кирил и Методиј Свети Николе 

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: 
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 
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- 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 вршење енергетска дејност тргови-
ја со нафта и нафтени деривати –трговија со екстра 
лесно (ЕЛ-1)  издадена од Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- Економскиот оператор треба да располага со ми-
нимум 2(две) автоцистерни за транспорт на масло за 
горење-екстра лесно1(ЕЛ-1) - Автоцистерните да се оп-
ремени со мерен систем за мерење на волуметриски 
проток на течни горива со извршена верификација на 
мерниот систем од страна на овластен орган. 

 
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 2.2.2022 

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

27.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 29.1.2022 

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 2.2.2022 во 10:00 часот, место: ООУ Кирил и 
Методиј Свети Николе 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 18.1.2022 
 
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: 00296/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здрав-

ствена организација Здравствен дом Академик 
Проф.д-р. Димитар Арсов - Крива Паланка 

I.1.2) Адреса: ул. „Св. Јоаким Осоговски“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Крива Паланка - 1330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Анита Младеновска Тодо-

ровска, адреса на е-пошта: jzudimitararsov@yahoo.com 
телефон/факс: 031 475 774/ 

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 електрична енергија 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: во објекти кои се во сопственост на Установата 
или се дадени на користење. 

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: 
Снабдување со активна електрична енергија од па-

зарот за електрична енергија од лиценциран снабдувач 
за потребите на ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка за 
период од 1(една)година, односно до искористување на 
финансиските средства обезбедени за реализација на 
предметната јавна набавка. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 09000000-3 - Производи од нафта, го-

рива, електрична енергија и од други извори на енер-
гија 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.3.2022 
се планира да заврши 1.3.2023 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

ценца за вршење енергетска дејност, трговија или снаб-
дување со електрична енергија издадена од Регулатор-
на комисија за енергетика на Репубика Северна Маке-
донија. 

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: 

- Изјава со која понудувачот ја прифаќа балансната 
одговорност на потрошувачот, согласно правилата на 
пазар на електрична енергија за целото времетраење на 
договорот. 

- 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: 

- Копија од  EIC код издаден од АД МЕПСО 
Скопје, како вршител на енергетска дејност – пренос 
на електрична енергија. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 3.2.2022 

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

28.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 30.1.2022 

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 3.2.2022 во 10:00 часот, место: ЈЗУ Здрав-
ствен дом Крива Паланка 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 18.1.2022 
 
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: 00297/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈПКД Кому-

налец - Струмица 
I.1.2) Адреса: ул. „Климент Охридски“ бр. 35б 
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица - 2400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јосиф Тренчевски, адреса на 

е-пошта: josif.trencev@gmail.com телефон/факс: 
034346341 

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: 
Авто делови за специјални возила и трактори 
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: истоварено во магазин на ЈПКД 

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 
34900000-6 - Разновидна транспортна опрема и ре-

зервни делови 
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. Авто делови за специјални возила 
2. Авто делови за трактори 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3.00%] 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: 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 
 
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 

17.2.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.2.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.2.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.2.2022 во 9:00 часот, место: Струмица, ул. 
„Климент Охридски“ бр.35 Б 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 18.1.2022 
 
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: 00299/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Бо-

говиње 
I.1.2) Адреса: с. Боговиње 
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово - 1220 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Фатон Имери, адреса на е-

пошта: fatonimeri@live.com телефон/факс: 003894437-
1500 

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: 
Спроведување на постапка за спроведување на 

постапка за изработка на Проекти и Елаборати за 
потребите на општина Боговиње 

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

Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; 
инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; 
услуги за просторно планирање и инженерски услуги 
за уредување на земјиштето; поврзани научни и тех-
нички советодавни услуги; услуги за технички испиту-
вања и анализа 

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски 

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

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

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
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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 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 и Лиценца Б за 

проектирање на градби од втора категорија 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 2.2.2022 

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

27.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 29.1.2022 

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 2.2.2022 во 9:00 часот, место: во просториите 
на административната зграда на општина Боговиње 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 18.1.2022 

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: 00301/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

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

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

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

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

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

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

јавна набавка: 
Во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09310000-5 - Електрична енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Согласно точка 5.3. од 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 

17.2.2022 година во 8:15 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.2.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.2.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.2.2022 година  во  8:15 часот, место: Оп-
штина Дојран 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 18.1.2022 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: 00303/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

„Св.Климент Охридски“ Битола 
I.1.2) Адреса: бул. 1-ви Мај б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ѓулен Емин, адреса на е-

пошта: gjulen.emin@uklo.edu.mk телефон/факс: 047 223 
788 

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: 
Резервни делови за службени патнички моторни 

возила 
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: Битола 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
34000000-7 - Опрема за транспорт и помошна опре-

ма за пренесување 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Набавка  на резервни делови  и сервисирање на 

мотѕорно возило  AUDI A4 
2. Набавка на  резеррвни делови  и сервисирање на 

моторно возило SKODA SUPERB 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 2.2.2022 
се планира да заврши 1.2.2023 
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 
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ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 
И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

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

говорот: 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 
 
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 2.2.2022 

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

27.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 29.1.2022 

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 2.2.2022 во 10:00 часот, место: Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 18.1.2022 
 
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: 00308/2022 
 
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 

Новачки пат ББ,Но-
ваци,kjn.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: 
Огноотпорни и изолациони материјали (РЕК 

Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 12.000.000,00 
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: 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: 
Огноотпорни и изолациони материјали РЕК Битола 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
44114000-2 - Бетон 
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. Огноотпорни и изолациони материјали 
2. Огноотпорни и изолациони тули 
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: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- Минималниот годишен приход на економскиот 
оператор да не биде помал од: - за дел 1 – 1.004.333,00 
денари. - за дел 2 – 2.995.667,00 денари. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност 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 

17.2.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.2.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.2.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.2.2022 дена во 10:00 часот, место: РЕК Би-
тола 

V.5) Дополнителни информации Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-273/2021 и ЕО да не го зема во 
предвид. 

V.6) Датум на објава: 18.1.2022 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: 00311/2022 
 
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: Владимир Нечкоски, адреса 

на е-пошта: vladimir.neckoski@elem.com.mk теле-
фон/факс: 047206130/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на следнава адреса ул. 
„Новачки пат“ б.б., Новаци,kjn.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: 
Баждарење на мерна летва за резервоари за го-

риво  (РЕК Битола) 
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II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 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: 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: 
Баждарење на мерна летва за резервоари за гориво 

РЕК Битола 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
71330000-0 - Разни инженерски услуги 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Чистење на резервоари за гориво (за нафта и бен-

зин). 
2. Мерење и припрема за калибрациони таблици на 

течни горива и верификација на резервоари за нафта и 
бензин со Биро за метереологија. 

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? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со 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 ДЕЛ 1- Чистење на  резервоарите за гориво и тоа 
2 (два) за нафта со големина од по 50.000 литри и 
1(еден) за бензин со големина од 30.000 литри. -        
EO да има извршено најмалку 1 (една) услуга од ист 
или сличен тип со предметната набавка во последните 
3 (три) години.   за  ДЕЛ – 2  Мерење и припрема за ка-
либрациони таблици на течни горива  и верификација 
на резервоарите за  нафта и резервоарот за бензин со 
Биро за метерологија.  - EO да има извршено најмалку 
1 (една) услуга од ист или сличен тип со предметната 
набавка во последните 3 (три) години. 

- 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: 

за ДЕЛ 1- Чистење на  резервоарите за гориво и тоа 
2 (два) за нафта со големина од по 50.000 литри  и 
1(еден) за бензин со големина од 30.000 литри.            - 
ЕО да располага со мин. 2 АДР специјални возила за 
машинско извлекување на горивото и талогот од резер-
воарите 

- сертификати и извештаи издадени од надлежни 
тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

за ДЕЛ 1- Чистење на  резервоарите за гориво и тоа 
2 (два) за нафта со големина од по 50.000 литри  и 
1(еден) за бензин со големина од 30.000 литри. -  ЕО да 
располага со дозвола за складирање и транспортирање 
на опасен отпад од  министерство за Животна   Среди-
на и министерство за Транспорт и врски. за  ДЕЛ – 2  
Мерење и припрема за калибрациони таблици на течни 
горива  и верификација на резервоарите за  нафта и ре-
зервоарот за бензин со Биро за метерологија.  -  ЕО да  
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располага со лиценца со стандардот MKS EN ISO/IEC 
17020:2012  тип ,, Ц ,,,( подготовка за верификација на 
мерни системи за автоцистерни за течности различни 
од вода – течни горива). 

 
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 3.2.2022 

година во 12:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

28.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 30.1.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 3.2.2022 во 12:30 часот, место: РЕК Битола 

V.5) Дополнителни информации Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-274/2021 и ЕО да не го зема во 
предвид. 

V.6) Датум на објава: 18.1.2022 
 
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: 00314/2022 
 
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 ББ, Новаци, 
kjn.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: 
Граничници и индуктивни, температурни и раз-

ни други типови на сензори и давачи (РЕК Битола) 
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: 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: 
Граничници и индуктивни, температурни и разни 

други типови на сензори и давачи РЕК Битола 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
31681100-4 - Електрични контакти 
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. Механички гранични прекинувачи 
2. Индуктивни сензори – прекинувачи 
3. Температурни и разни други типови на сензори и 

давачи 
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? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
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IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Да [15.00%] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- Задоволување на техничките карактеристики бара-
ни во техничката спецификација. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 2.2.2022 

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

27.1.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 29.1.2022 

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 2.2.2022 година во 9:30 часот, место: РЕК Би-
тола 

V.5) Дополнителни информации Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-275/2021 и ЕО да не го зема во 
предвид. 

V.6) Датум на објава: 18.1.2022 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: 00315/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен па-

зарен инспекторат 
I.1.2) Адреса: ул. „Луј Пастер“ број 1, спрат 3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Зоран Димитријоски, адреса 

на е-пошта: zoran.dimitrijoski@dpi.gov.mk теле-
фон/факс: 023220547/ 

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

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

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

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Снабдување со електрична енергија 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 5.508.474 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

јавна набавка: за потребите на Државниот пазарен 
инспекторат 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
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II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.3.2022 
се планира да заврши 1.3.2023 
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: 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) 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;  Лиценца за вршење енергетска 
дејност, трговија или снабдување со електрична енер-
гија издадена од Регулаторна 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: 

да поседува EIC код издаден од АД МЕПСО – 
Скопје како вршител на енергетска дејност електропре-
носен оператор,  понудувачот да ја прифати балансната 
одговорност на потрошувачот 

 
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 

17.2.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.2.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.2.2022 

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 17.2.2022 во 10:00 часот, место: ДПИ-Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 18.1.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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