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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

3310. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

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

 
У К А З 

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

ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ 
 

Се прогласува Законот за изменување на и допол-
нување на Законот за поштенските услуги, 

што Собранието на Република Северна Македонија го 
донесе на седницата одржана на 20 октомври 2022 година. 

  
Бр. 08-4325/1 Претседател на Република

20 октомври 2022 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                                
Претседател 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ 

 
Член  1 

Во Законот за поштенските услуги („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 158/10, 27/14, 
42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, 248/18 и 
27/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ број 275/19 и 150/21), по членот 41 се додава 
нов член 41-а, кој гласи: 

 
„Член 41-а 

(1) Резервираните поштенски услуги давателите се 
должни да ги обезбедуваат по цена најмалку два и пол 
пати повисока од цената по која давателот на универ-
зална услуга ги обезбедува пратките за кореспонденци-
ја од стандардна категорија во првата тежинска стапка. 

(2) Ограничувањата за тежина и цена од ставот (1) 
на овој член се однесуваат и на услугата на директната 
пошта. 

(3) Забрането е давателите на поштенски услуги да 
обезбедуваат пратки за кореспонденција и услуги на 
директна пошта од ставовите (1) и (2) на овој член по 
цени пониски од пропишаното ограничување.“. 

 
Член  2 

Во членот 80 став (1) по алинејата 5 се додава нова 
алинеја 6, која гласи: 

„-обезбедува пратки за кореспонденција и услуги 
на директна пошта по цени пониски од пропишаното 
ограничување (член 41-а),“. 

 
Член  3 

Во членот 83 став (1) алинеја 3 зборовите: „член  41 
ставови (3), (4) и (5)“ се заменуваат со зборовите: „член 
41-а“. 

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
„-обезбедува поштенски услуги и по престанок на 

важноста на индивидуалната дозвола и општото овлас-
тување (член 46 став (5)),“. 

Член  4 
(1) Давателот на универзалната услуга од денот на 

влегувањето во сила на овој закон има ексклузивно 
право да обезбедува резервирани поштенски услуги до 
31 декември 2023 година. 

(2) По истекот на рокот од ставот (1) на овој член 
престануваат да важат одредбите од членот 41-а, чле-
нот 80 став (1) алинеја 6 и членот 83 став (1) алинеја 3 
од овој закон. 

 
Член 5 

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

_________ 
     

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË SHËRBIMEVE POSTARE 
 

Neni  1 
 Në Ligjin e Shërbimeve Postare (Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë numër 158/10, 27/14, 42/14, 
187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, 248/18, 27/19 dhe 
Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
numër 275/19 dhe 150/21) nenit 41 i shtohet neni i ri 41-а 
siç vijon: 

 
„Neni 41-а 

(1) Ofruesit janë të obliguar që shërbimet e rezervuara 
postare t'i sigurojnë me çmim së paku dy herë e gjysmë më 
të lartë se çmimi me të cilin ofruesi i shërbimit universal i 
siguron dërgesat korresponduese të kategorisë standarde në 
shkallën e parë të peshës. 

(2) Kufizimet e peshës dhe të çmimit sipas paragrafi (1) 
të këtij neni vlejnë edhe për shërbimin e postës direkte. 

(3) Ofruesve të shërbimeve postare u ndalohet të 
sigurojnë dërgesa për korrespondente dhe shërbime  në 
postë direkte sipas paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni, me 
çmime më të ulëta se kufiri i paraparë.”. 

 
Neni  2 

Në nenin 80, paragrafi (1), pas nënparagrafit 5 shtohet, 
nënparagrafi 6 siç vijon: 

“- ofron dërgesa për korrespondencë dhe shërbime në 
postë direkte me çmime më të ulëta se kufiri i përcaktuar 
(neni 41-a),”. 

Neni 3 
Në nenin 83, paragrafi (1), në nënparagrafin 3 fjalët, 

„neni 41, paragrafët (3), (4) dhe (5)“ zëvendësohen me 
fjalët „neni 41-а“. 

Pas nënparagrafit 4 shtohet nënparagrafi i ri 5, siç 
vijon: 

„- siguron shërbime postare edhe pas ndalimit të të 
afatit të licencës individuale dhe autorizimit të 
përgjithshëm (neni 46 paragrafi (5)), “. 

 
Neni  4 

(1) Ofruesi i shërbimit universal nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji ka të drejtë ekskluzive të ofrojë shërbime 
postare të rezervuara deri më 31 dhjetor 2023. 

(2) Pas kalimit të afatit, sipas paragrafit (1) të këtij 
neni, shfuqizohen dispozitat e nenit 41-a, nenit 80, 
paragrafit (1), nënparagrafi 6 dhe nenit 83, paragrafi (1) 
nënparagrafi 3 të këtij ligji 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e publikimit në Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
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3311. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за градење, 
што Собранието на Република Северна Македонија го 

донесе на седницата одржана на 20 октомври 2022 година. 
  

Бр. 08-4324/1 Претседател на Република
20 октомври 2022 година Северна Македонија,

Скопје Стево Пендаровски, с.р.
                                

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ГРАДЕЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за градење („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 
64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ број 244/19, 18/20 и 279/20) во членот 
42 став (2) во алинејата 1 запирката се заменува со 
сврзникот „и“. 

 Во aлинејата 2 сврзникот „и“ се заменува со точка. 
 Алинејата 3 се брише. 
 

Член 2 
Во членот 73 став (1) алинејата 28 се менува и 

гласи: 
„- фотонапонски електроцентрали кои се поставува-

ат на објекти,“. 
По алинејата 33 се додава нова алинеја 34, која 

гласи: 
„- градби наменети за вршење  перманентни геодет-

ски опсервации (геодетски мерни станици),“. 
 

Член 3 
Во член 74 во ставот (6) по зборовите: „базени на 

ниво на терен за индивидуална употреба,“ се додаваат 
зборовите: „фотонапонски електроцентрали кои се по-
ставуваат на објекти,“.  

 
Член 4 

По членот 78-б се додаваат два нови члена 78-в и 
78-г, кои гласат:  

 
„Член 78-в 

(1) Субјектите кои согласно со Законот за енергети-
ка (*) и Правилникот за обновливи извори на енергија 
(*) можат да постават фотонапонска електроцентрала 
на објект, при што произведената електрична енергија 
ја користат за сопствена потрошувачка, а вишокот на 
произведената енергија го предаваат во електродистри-
бутивна мрежа (потрошувачи-производители), поста-
вувањето на електроцентралата го вршат согласно со 
одредбите на овој член. 

(2) Градбите од ставот (1) на овој член можат да се 
постават на објект во индивидуална сопственост од 
страна на сите субјекти (потрошувачи-производители), 
кои согласно со Законот за енергетика (*) и Правилни-
кот за обновливи извори на енергија (*) имаат право да 
ги постават овие градби, а на објект во етажна сопстве-
ност можат да се постават само од страна на заедница 
на сопственици на посебни делови на станбена зграда, 
согласно со ставот (5) на овој член.  

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, поставу-
вањето на градбите од ставот (1) на овој член на објект 
во етажна сопственост од страна на другите субјекти 
(потрошувачи-производители) се врши согласно со 
членот 74 од овој закон, во истата постапка која се при-
менува за фотонапонски електроцентрали кои се поста-
вуваат на објекти. 

(4) Максималниот инсталиран капацитет на градби-
те од ставот (1) на овој член се утврдува согласно со 
Правилникот за обновливи извори на енергија (*). 

(5) Субјектите од ставот (2) на овој член се должни 
пред поставување на електроцентралата, до единицата 
на локалната самоуправа на чие подрачје се наоѓа об-
јектот на кој се предвидува да се постави истата да дос-
тават известување за поставување фотонапонска елек-
троцентрала, кон кое се приложува:           

- извод од Централен регистар на Република Север-
на Македонија за правно лице, доколку инвеститор е 
правно лице, односно копија од лична карта доколку 
инвеститор е физичко лице,  

- имотен лист за објектот на кој се предвидува да се 
постави фотонапонската електроцентрала, со право на 
сопственост на инвеститорот, а доколку се предвидува 
електроцентралата да се постави на индивидуален об-
јект кој не е во сопственост на инвеститорот се доста-
вува и договор склучен со сопственикот/сопствениците 
на објектот или писмена согласност за поставување фо-
тонапонска електроцентрала од сопственикот/сопстве-
ниците на објектот,  

- основен проект за поставување фотонапонска 
електроцентрала и 

- писмена согласност за поставување на  фотона-
понската електроцентрала од мнозинството сопствени-
ци на посебните делови од објектот кои претставуваат 
повеќе од половината од вкупната површина на објек-
тот, доколку електроцентралата се поставува од страна 
на заедница на сопственици на посебни делови на стан-
бена зграда на објект во етажна сопственост. 

(6) Основниот проект за поставување  фотонапон-
ска електроцентрала содржи општ дел и проектен дел, 
кој се состои од архитектонски проект и проект за 
електрична инсталација и опрема, истиот се изработува 
од страна на правно лице за проектирање со лиценца А 
или лиценца Б за проектирање, кои се издадени соглас-
но со овој закон, а ревизијата на проектот не е задол-
жителна.  

(7) Поставувањето на фотонапонските електроцен-
трали од ставот (1) на овој член се врши од страна на 
правно лице со лиценца А или лиценца Б за изведувач, 
кои се издадени согласно со овој закон. 

(8) Фотонапонските електроцентрали од ставот (1) 
на овој член се ставаат во употреба врз основа на но-
тарски заверена изјава од изведувачот кој ги поставил 
истите, дадена под полна кривична и материјална одго-
ворност со која истиот потврдува дека: 

- фотонапонската електроцентрала е поставена сог-
ласно со основниот проект од ставот (5) алинеја 3 на 
овој член,  

- максималната инсталирана моќност на фотона-
понската електроцентрала е во границите на моќноста 
која е пропишана согласно со Законот за енергетика (*) 
и Правилникот за обновливи извори на енергија (*) за 
овие градби, 
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- фотонапонската електроцентрала е приклучена на 
електроенергетска инфраструктура и 

- фотонапонската електроцентрала може да се стави 
во употреба. 

(9) Субјектите од ставот (2) на овој член, заради из-
вестување, се должни примерок од изјавата од изведу-
вачот од ставот (8) на овој член, да достават до едини-
цата на локалната самоуправа на чие подрачје се наоѓа 
објектот на кој е поставена фотонапонската електро-
централа и до Агенцијата за енергетика. 

(10) Формата и содржината на известувањето од 
ставот (5) на овој член, како и на изјавата од ставот (8) 
на овој член ги пропишува министерот кој раководи со 
органот на државна управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на уредување на просторот. 

 
Член 78-г 

(1) За индустриски градби со намена Г2 (лесна пре-
работувачка и помалку загадувачка индустрија) и дело-
ви на овие градби, кои се изградени без одобрение за 
градење, може да се издаде одобрение за градење до-
колку истите се изградени во согласност со параметри-
те од важечки урбанистички план или друга важечка 
планска документација и е изработен извештај за из-
вршен технички преглед од надзорен инженер во кој е 
констатирано дека градбата може да се употребува. 

(2) За добивање одобрение за градење за градбите 
од ставот (1) на овој член, се доставува барање до над-
лежниот орган од членот 58 од овој закон, кон кое се 
приложува документацијата утврденa во членот 59 од 
овој закон како и извештај за извршен технички прег-
лед од ставот (6) на овој член во кој е констатирано де-
ка градбата може да се употребува. 

(3) Постапката за добивање  одобрение за градење 
за градбите од ставот (1) на овој член се спроведува 
согласно со членот 59 од овој закон. 

(4) Имотно-правните односи за градежната парцела 
на која се изградени градбите од ставот (1) на овој член 
треба да се целосно регулирани. 

(5) Висината на надоместокот за уредување градеж-
но земјиште за градбите од ставот (1) на овој член е 
двојно повисока од надоместокот за уредување градеж-
но земјиште за овие градби, кој е утврден од единиците 
на локалната самоуправа, односно единиците на локал-
ната самоуправа во Градот Скопје. 

(6) За градбите од ставот (1) на овој член, се врши 
технички преглед од надзорен инженер со овластување 
А или овластување Б за вршење надзор над изградбата 
на градби, по што истиот изработува извештај за из-
вршен технички преглед со кој се констатира дали 
градбата може да се употребува.   

(7) При вршењето технички преглед надзорниот ин-
женер утврдува дали градбата е изградена согласно со 
основниот проект, дали има одредени недостатоци кои 
мора да бидат отстранети, дали има одредени недоста-
тоци кои ги нарушуваат основните барања на градбата 
кои се однесуваат на механичката отпорност, стабил-
ност и сеизмичка заштита поради кои градбата не може 
да се употребува и во зависност од утврдената фактич-
ка состојба констатира дали градбата може да се упот-
ребува. 

(8) Градбите од ставот (1) на овој член се запишува-
ат во јавната книга за недвижности по поднесено бара-
ње од надлежниот орган од членот 58 од овој закон кој 
го издал одобрението за градење, кон кое се доставува 
одобрението за градење, основниот проект, извештај за 
извршен технички преглед од надзорен инженер во кој 
е констатирано дека градбата може да се употребува, 
геодетски елаборат од извршен премер на објектот и 
доказ за платени трошоци за запишување на објектот 
во јавната книга на недвижности од страна на барате-
лот. 

(9) Сопственикот на градбата од ставот (1) на овој 
член за која е издадено одобрение за градење, е должен 
во рок од една година од денот на правосилноста на 
одобрението за градење, на кровната конструкција на 
објектот да постави фотонапонска електроцентрала 
согласно со одредбите од овој закон, во спротивно над-
лежниот орган од членот 58 од овој закон кој го издал 
одобрението за градење донесува акт за ништовност на 
одобрението за градење, кој се доставува до органот 
надлежен за водење на јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите и истиот е основ за бришење 
на сите прибележувања, предбележувања и запишува-
ња поврзани со недвижноста. 

(10) Формата и содржината на извештајот за из-
вршен технички преглед од надзорен инженер за град-
бите од ставот (1) на овој член ги пропишува министе-
рот кој раководи со органот на државна управа надле-
жен за вршење на работите од областа на уредување на 
просторот.“. 

 
Член 5 

По членот 135-б се додава нов член 135-в, кој 
гласи: 

 
„Член 135-в 

(1) Овластен градежен инспектор врши инспекцис-
ки надзор и утврдува дали фотонапонската електроцен-
трала која е поставена согласно со членот 78-в од овој 
закон е поставена согласно со основниот проект и дали 
за истата е дадена изјава од изведувачот согласно со 
членот 78-в став (8) од овој закон. 

(2) Доколку при вршењето на инспекцискиот над-
зор овластениот градежен инспектор утврди дека град-
бата од ставот (1) на овој член не е поставена согласно 
со основниот проект од членот 78-в став (5) алинеја 3 
од овој закон или истата е поставена без писмена сог-
ласност од сопственикот/сопствениците на објектот во 
случаите од членот 78-в став (5) алинеи 2 и 4 од овој 
закон или истата е ставена во употреба без изјава од из-
ведувачот дадена согласно со членот 78-в став (8) од 
овој закон и истиот донесува решение за отстранување 
на фотонапонската електроцентрала и во рок од три де-
на ќе поднесе барање за поведување прекршочна по-
стапка. 

(3) Доколку при вршењето на инспекцискиот над-
зор овластениот градежен инспектор утврди дека град-
бата од ставот (1) на овој член е поставена согласно со 
основниот проект и е ставена во употреба со изјава од 
изведувачот  дадена согласно со членот 78-в став (8) од 
овој закон, но инвеститорот нема доставено известува-
ње за поставување фотонапонска електроцентрала сог-
ласно со членот 78-в став (5) од овој закон и/или нема 
доставено примерок од изјавата од изведувачот соглас-
но со членот 78-в став (9) од овој закон, инспекторот во 
рок од три дена ќе поднесе барање за поведување прек-
ршочна постапка. 

(4) Жалбата изјавена против решението за отстра-
нување на фотонапонската електроцентрала од ставот 
(2) на овој член не го одлага извршувањето на решени-
ето.“.  

 
Член 6 

По членот 156-ж се додава нов член 156-з, кој 
гласи: 

 
„Член 156-з 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице изведувач ако постави фотонапонска елек-
троцентрала од членот 78-в од овој закон спротивно на 
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основниот проект од членот 78-в став (5) алинеја 3 од 
овој закон и/или изјавата од членот 78-в став (8) од 
овој закон не е во согласност со фактичката состојба на 
фотонапонската електроцентрала. 

(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член и на одговорното лице во правното 
лице. 

(3) Глоба во износ од 500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на инженер за изведба за 
прекршокот од ставот (1) на овој член.“.  

 
Член 7 

По членот 159-в се додаваат нов наслов и два нови 
члена 159-г и 159-д, кои гласат: 

„5.3 Прекршоци на субјекти (потрошувачи-произ-
водители) кои поставуваат фотонапонска електроцен-
трала на објект 

 
Член 159-г 

(1) Глоба во износ од 750 до 1.500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на правно лице (потро-
шувач-производител) доколку постави фотонапонска 
електроцентрала на објект без да достави известување 
согласно со членот 78-в став (5) од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице (потрошувач-производител) доколку пос-
тави фотонапонска електроцентрала на објект спротив-
но на основниот проект од членот 78-в став (5) алинеја 
3 од овој закон или истата е поставена без писмена сог-
ласност од сопственикот/сопствениците на објектот во 
случаите од членот 78-в став (5) алинеи 2 и 4 од овој 
закон или истата е ставена во употреба без изјава од из-
ведувачот дадена согласно со членот 78-в став (8) од 
овој закон. 

(3) Глоба во износ од 750 до 1.500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно 
лице (потрошувач-производител) доколку не постапи 
согласно со  членот 78 став (9) од овој закон и не дос-
тави примерок од изјавата од изведувачот од членот 
78-в став (8) од овој закон до единицата на локалната 
самоуправа на чие подрачје се наоѓа објектот на кој е 
поставена фотонапонската електроцентрала и до 
Агенцијата за енергетика. 

(4) Глоба во износ од 500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршоците од ставо-
вите (1), (2) и (3) на овој член и на одговорното лице во 
правното лице (потрошувач-производител).  

 
Член 159-д 

(1) Глоба во износ од 150 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на физичко 
лице (потрошувач-производител) доколку постави фо-
тонапонска електроцентрала на објект без да достави 
известување согласно со членот 78-в став (5) од овој 
закон. 

(2) Глоба во износ од 250 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на физичко 
лице (потрошувач-производител) доколку постави фо-
тонапонска електроцентрала на објект спротивно на ос-
новниот проект од членот 78-в став (5) алинеја 3 од 
овој закон или истата е поставена без писмена соглас-
ност од сопственикот/сопствениците на објектот во 
случаите од членот 78-в став (5) алинеи 2 и 4 од овој 
закон или истата е ставена во употреба без изјава од из-
ведувачот дадена согласно со членот 78-в став (8) од 
овој закон. 

(3) Глоба во износ од 150 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на физичко 
лице (потрошувач-производител) доколку не постапи 
согласно со членот 78 став (9) од овој закон и не дос-

тави примерок од изјавата од изведувачот од членот 
78-в став (8) од овој закон до единицата на локалната 
самоуправа на чие подрачје се наоѓа објектот на кој е 
поставена фотонапонската електроцентрала и до 
Агенцијата за енергетика.“. 

 
Член 8 

Започнатите постапки за издавање решение за по-
ставување на фотонапонски панели за производство на 
електрична енергија со максимален инсталиран капа-
цитет до 1 МW кои се поставуваат на објекти, до денот 
на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат 
согласно со одредбите на законот по кој се започнати. 

 
Член 9 

Барање за добивање одобрение за градење за град-
бите од членот 78-г став (1) од овој закон, може да се 
поднесе во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 10 

Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе 
се донесат најдоцна во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

 
Член 11 

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

________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË NDËRTIMIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Ndërtimit (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 
13/12, 144/12, 25/13, 79 /13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 
42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 
226/15 , 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 
168/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut numër 244/19, 18/20 dhe 279/20) në nenin 42, 
paragrafi (2), në nënparagrafin 1, presja zëvendësohet me 
lidhëzën "dhe".  

Në nënparagrafin 2), lidhëza "dhe" zëvendësohet me 
pikë. 

Nënparagrafi 3, fshihet. 
 

Neni 2 
Në nenin 73, paragrafi (1), nënparagrafi 28) ndryshohet 

dhe bëhet: 
“Elektrocentrale fotovoltaike që vendosen në objekte”. 
Pas nënparagrafit 33, shtohet një nënparagraf i ri 34, siç 

vijon: 
"- ndërtime të destinuara për kryerjen e vëzhgimeve të 

përhershme gjeodezike (stacionet  matëse gjeodezike),". 
 

Neni 3 
Në nenin 74, në paragrafin (6), pas fjalëve “pishinat në 

nivelin e tokës për përdorim individual” shtohen fjalët 
“elektrocentralet fotovoltaike të cilat vendosen në 
objekte,”. 

 
Neni 4 

Pas nenit 78-b, shtohen dy nene të reja 78-v dhe 78-g, 
si vijojnë :  

 
“Neni 78-v 

(1) Subjektet që sipas Ligjit të Energjetikës(*) dhe 
Rregullores për burimet e ripërtëritshme të energjetikës(*) 
mund të vendosin një elektrocentral fotovoltaik në objekt, 
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ku energjinë elektrike të prodhuar ta shfrytëzojnë për 
konsum të tyre, dhe tepricën e energjisë së prodhuar të 
dorëzojnë në rrjetin e shoqërive të shpërndarjes së 
energjisë elektrike (konsumatorë-prodhues), vendosja e 
elektrocentralit ta kryejë atë në përputhje me dispozitat e 
këtij neni. 

(2) Ndërtimet sipas paragrafit (1) të këtij neni mund të 
vendosen në objekt në pronësi individuale, nga të gjithë 
subjektet (konsumatorët-prodhuesit) të cilët në pajtim me 
Ligjin e Energjetikës (*) dhe Rregulloren për burimet e 
ripërtëritshme të energjisë(*) kanë të drejtë të vendosin 
këto ndërtime, dhe në objektin në të drejt pronsie mund të 
vendosen vetëm nga bashkësia e pronarëve të pjesëve të 
veçanta të objektit banesor, në pajtim me paragrafin (5) të 
këtij neni. 

(3) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, 
vendosja e ndërtimeve, sipas paragrafit (1) të këtij neni në 
objekt me të drejt pronësie nga pala subjekteve tjera 
(konsumatorëveprodhuesve) bëhet në pajtim me nenin 74 
të këtij ligji, në të njëjtën procedurë që zbatohet për 
elektrocentralet fotovoltaikë që janë vendosur në objekte. 

(4) Kapaciteti maksimal i instaluar i ndërtimeve, sipas 
paragrafit (1) të këtij neni përcaktohet sipas Rregullores 
për burimet e ripërtëritshme të energjisë (*). 

(5) Subjektet, sipas paragrafit (2) të këtij neni, janë të 
obliguar që para vendosje të elektrocentralit, në njësinë e 
vetëqeverisjes lokale në territorin e së cilës ndodhet objekti 
në të cilin planifikohet të vendoset ajo, të paraqesë 
njoftimin për vendosjen e elektrocentralit fotovoltaik të 
cilit i shtohen:  

- certifikatë nga Regjistri Qendror i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut për persona juridikë, nëse investitori 
është person juridik, gjegjësisht kopje e letërnjoftimit nëse 
investitori është person fizik; 

- fletëpronësi për ndërtesën në të cilën është planifikuar 
që të vendoset elektrocentrali fotovoltaik me të drejtë 
pronësie të investitorit, dhe nëse është e paraparë 
elektrocentrali të vendoset në një ndërtesë individuale që 
nuk është në pronësi të investitorit bëhet një marrëveshje e 
lidhur me pronarin/pronarët e objektit ose pëlqim me 
shkrim për vendosjen e elektrocentralit fotovoltaik nga 
pronari/pronarët e ndërtesës, 

- projekti bazë për vendosjen e elektrocentrali 
fotovoltaik, dhe 

- pëlqimin me shkrim për vendosjen e elektrocentralit 
fotovoltaik nga shumica e pronarëve të pjesëve të veçanta 
të ndërtesës që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e totalit 
gjysma e sipërfaqes totale të objektit, nëse elektrocentrali 
është vendosur nga komunitet pronarësh të pjesëve të 
veçanta të një ndërtese banimi me të drejtë pronësie. 

(6) Projekti themelor për vendosjen e elektrocentralit 
fotovoltaik përmban një pjesë të përgjithshme dhe një pjesë 
projektuese që përbëhet nga projekti arkitektonik, projekti 
ndërtimor dhe projekti i instalimeve elektrike dhe pajisjet, 
dhe po përgatitet nga personi juridik për projektimin me 
licencë A ose licencë B për projektim, të lëshuar në 
përputhje me këtë ligj, dhe revizioni i projektit nuk është i 
detyrueshëm. 

(7) Instalimin e elektrocentraleve fotovoltaike, sipas 
paragrafit (1) të këtij neni, e kryen personi juridik me 
licencë A ose licencë B për realizuesin të cilat jepen në 
përputhje me këtë ligj. 

(8) Elektrocentralet fotovoltaike sipas paragrafit (1) të 
këtij neni vihen në përdorim në bazë të deklaratës së 
noterizuar të kryerësit që i ka vendosur, të dhënë nën 
përgjegjësinë e plotë penale dhe materiale me të cilën ai 
vërteton se: 

- elektrocentrali fotovoltaik është i vendosur sipas 
projektit bazë sipas paragrafit (5), nënparagrafi 3 të këtij 
neni; 

- fuqia maksimale e instaluar e elektrocentralit 
fotovoltaik është Brenda kufijve të fuqisë së përcaktuar 
sipas Ligjit të Energjetikës(*) dhe Rregullores për burimet 
e rinovueshme të energjisë(*), për këto ndërtime; 

- elektrocentrali fotovoltaik është i lidhur me 
infrastrukturën e energjisë elektrike, 

- elektrocentrali fotovoltaik mund të vihet në përdorim. 
(9) Subjektet sipas paragrafit (2) të këtij neni, me 

qëllim të njoftimit janë të obliguar që kopjen e raportit për 
kontrollin teknik të kryer t'ia dorëzojnë njësisë së 
vetëqeverisjes lokale në territorin e së cilës ndodhet objekti 
në të cilin është vendosur elektrocentrali fotovoltaik dhe në 
Agjencinë e Energjetikës. 

(10) Formën dhe përmbajtjen e njoftimit sipas 
paragrafit (5) të këtij neni, si dhe deklaratën sipas 
paragrafit (8) të këtij neni, e përcakton ministri I cili 
udhëheq me organin e administrates shtetërore - përgjegjës 
për kryerjen e punëve në fushën e planifikimit hapësinor. 

 
Neni 78-g 

(1) Për ndërtimet industriale me dedikim G2 (industria 
përpunuese e lehtë dhe më pak ndotëse) dhe pjesët e këtyre 
ndërtimeve, të cilat janë ndërtuar pa leje ndërtimi, mund të 
lëshohet leje nëse janë ndërtuar në përputhje me parametrat 
e planit urbanistik të vlefshëm dokumentacion tjetër të 
vlefshëm planifikues dhe raporti i kontrollit të kryer teknik 
është hartuar nga inxhinieri mbikëqyrës në të cilin është 
konstatuar se ndërtimi mund të përdoret. 

(2) Për marrjen e lejes për ndërtim për ndërtimet sipas 
paragrafit (1) të këtij neni, organit kompetent sipas nenit 58 
të këtij ligji i paraqitet kërkesë, së cilës i bashkëngjitet 
dokumentacioni i përcaktuar në nenin 59 të këtij ligji, si 
dhe raport për kontrollin e kryer teknik sipas paragrafit (6) 
të këtij neni, në të cilin konstatohet se ndërtimi mund të 
përdoret. 

(3) Procedura për marrjen e lejes për ndërtim për 
ndërtimet sipas paragrafit (1) të këtij neni zhvillohet në 
pajtim me nenin 59 të këtij ligji. 

(4) Marrëdhëniet pronësore-juridike për parcelën 
ndërtimore në të cilën janë ndërtuar ndërtimet sipas 
paragrafit (1) të këtij neni duhet të rregullohen plotësisht. 

(5) Shuma e kompensimit për rregullimin e tokës 
ndërtimore për ndërtimet sipas paragrafit (1) të këtij neni 
është dyfish më e lartë se kompensimi për zhvillimin e 
tokës ndërtimore për këto ndërtime, të cilën e caktojnë 
njësitë e vetëqeverisjes lokale, gjegjësisht njësitë e 
vetëqeverisjes lokale në qytetin e Shkupit. 

(6) Për ndërtimet sipas paragrafit (1) të këtij neni, 
kontroll teknik kryen inxhinieri mbikëqyrës me autorizimin 
A ose autorizimin B për mbikëqyrjen e ndërtimit të 
objekteve, pas së cilës ai përpilon raport për kontrollin 
teknik të kryer në të cilin konstatohet nëse ndërtimi mund 
të përdoret. 

(7) Inxhinieri mbikëqyrës gjatë kryerjes së kontrollit 
teknik konstaton nëse objekti është ndërtuar në përputhje 
me projektin bazë, nëse ka mangësi të caktuara që duhet të 
eliminohen, nëse ka të meta që i prishin kërkesat themelore 
të objektit që i referohen ndaj rezistencës mekanike, 
qëndrueshmërisë dhe mbrojtjes sizmike për shkak të të 
cilave objekti nuk mund të përdoret dhe në varësi të 
gjendjes faktike të vërtetuar konstaton nëse objekti mund të 
përdoret. 

(8) Ndërtimet sipas paragrafit (1) të këtij neni 
regjistrohen në librin publik të patundshmërive pas 
paraqitjes së kërkesës nga organi kompetent sipas nenit 58 
të këtij ligji që ka lëshuar lejen e ndërtimit, të cilës i 
bashkëngjitet leja e ndërtimit, projekti bazë, raporti për 
kontroll teknik të kryer nga inxhinier mbikëqyrës në të 
cilin është konstatuar se objekti mund të përdoret, elaborat 
gjeodezik nga rimatja e objektit dhe dëshmi për shpenzime 
të paguara për regjistrimin e objektit në librin publik të 
patundshmërive nga aplikanti. 
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(9) Pronari i ndërtimit sipas paragrafit (1) të këtij neni, 
për të cilin është lëshuar leje ndërtimi, është i obliguar që 
në afat prej një viti nga data e plotfuqishmërisë së lejes së 
ndërtimit, ta instalojë në konstruksionin e çatisë së objektit  
elektrocentralin fotovoltaik, në pajtim me dispozitat e këtij 
ligji, në të kundërtën organi kompetent sipas nenit 58 të 
këtij ligji që ka lëshuar lejen e ndërtimit miraton akt për 
shfuqizimin e lejes së ndërtimit, që dorëzohet te organi 
përgjegjës për mbajtjen e librit publik për regjistrimin e të 
drejtave të paluajtshmërisë dhe ai do të jetë bazë për t’i 
fshirë të gjitha shënimet, parashënimet dhe regjistrimit që 
kanë të bëjnë me paluajtshmërinë. 

(10) Formën dhe përmbajtjen e raportit për kontrollin 
teknik të kryer nga inxhinieri mbikëqyrës për ndërtimet 
sipas paragrafit (1) të këtij neni, e përcakton ministri i cili 
udhëheq organin e administratës shtetërore - kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës.”. 

 
Neni 5 

Pas nenit 135-b, shtohet neni i ri 135-c, siç vijon: 
 

“Neni 135-c 
(1) Inspektori i autorizuar ndërtimor kryen mbikqyrje 

inspekcuese dhe konstaton nëse elektrocentrali fotovoltaik 
që është i vendosur në pajtim me nenin 78-v të këtij ligji, 
është i vendosur në përputhje me projektin bazë dhe nëse 
për të është dhënë deklaratë nga realizusi në pajtim me 
nenin 78-c, paragrafi (8) të këtij ligji. 

(2) Nëse gjatë mbikëqyrjes inspektuese inspektori i 
autorizuar i ndërtimit ka konstatuar se ndërtimi sipas 
paragrafit (1) të këtij neni nuk është vendosur në pajtim me 
projektin bazë të rishikuar sipas nenit 78-c paragrafi (5), 
nënparagrafi 3, të këtij ligji ose e ajo është vendosur pa 
pëlqimin me shkrim të pronarit/pronarëve të objektit në 
rastet sipas nenit 78-c, paragrafi (5), nënparagrafi 2 dhe 4 
të këtij ligji ose ajo është vënë në përdorim pa deklaratë 
nga realizuesi i dhënë në përputhje me nenin 78-c, 
paragrafi (8) të këtij ligji, njëlloj merr vendim për largimin 
e elektrocentralit fotovoltaik dhe në afat prej tri ditësh do të 
paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës për 
kundërvajtje. 

(3 Nëse gjatë mbikëqyrjes inspektuese inspektori i 
autorizuar i ndërtimit ka konstatuar se ndërtimi sipas 
paragrafit (1) të këtij neni është vendosur në pajtim me 
projektin bazë dhe është vënë në shfrytëzim me deklaratë 
nga realizusi i dhënë në pajtim me neni 78-c, paragrafi (8) 
të këtij ligji, por investitori nuk ka dorëzuar njoftim për 
vendosjen e elektrocentralit fotovoltaik në pajtim me nenin 
78-c, paragrafi (5) të këtij ligji dhe/ose nuk ka dorëzuar 
kopje të deklaratës nga kryerësi në pajtim me nenin 78-c, 
paragrafi (9) të këtij ligji, inspektori në afat prej tri ditësh 
do të paraqesë kërkesë për fillimin e procedurës për 
kundërvajtje. 

(4) Ankesa e paraqitur kundër vendimit për largimin e 
elektrocentralit fotovoltaik sipas paragrafit (2) të këtij neni 
nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit.”. 

 
Neni 6 

Pas nenit 156-zh, shtohet neni i ri 156-z, siç vijon: 
 

,,156-z 
(1) Gjoba në shumë prej 3.000 deri në 5.000 euro në 

kundërvlerë denari do t'I shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik realizusi nëse vendos elektrocentrale 
fotovoltaike sipas nenit 78-c të këtij ligji në kundërshtim 
me projektin bazë sipas nenit 78-c, paragrafi (5), 
nënparagrafi 3 të këtij ligji dhe/ose deklarata sipas nenit 
78-c, paragrafi (8) të këtij ligji nuk është në përputhje me 
gjendjen aktuale të elektrocentralit fotovoltaik. 

(2) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë 
denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje sipas paragrafit (1) 
të këtij neni dhe personit përgjegjës në personin juridik. 

(3) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë 
denari do t'i shqiptohet inxhinierit të kryerjes për 
kundërvajtje sipas paragrafit (1) të këtij neni.”. 

 
Neni 7 

Pas nenit 159-v, shtohen një titull i ri dhe dy nene të 
rinj, 159-g dhe 159-d, si vijon: 

“5.3 Kundërvajtjet e subjekteve (konsumatorë-
prodhues) që vendosin elektrocentrale fotovoltaik në objekt 

 
Neni 159-g 

(1) Gjobë në shumë prej 750 deri në 1.500 euro në 
kundërvlerë denari do t'I shqiptohet personit juridik 
(konsumatorprodhuesi) nëse ka vendosur elektrocentralin 
fotovoltaik në objekt, pa paraqitur njoftim në pajtim me 
nenin 78-c, paragrafi (5) të këtij ligji. 

(2) Gjobë në shumë prej 1.500 deri në 2.500  euro në 
kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik (konsumator-prodhues), nëse në objekt 
vendos elektrocentral fotovoltaik në kundërshtim me 
projektin bazë sipas nenit 78-v, paragrafi (5), nënparagrafi 
3 nga ky ligj ose ai është vendosur pa pëlqimin me shkrim 
të pronarit/pronarëve të objektit në rastet e nenit 78-c, 
paragrafit (5), nënparagrafit 2 dhe 4 të këtij ligji ose vihet 
në përdorim pa deklaratë nga kontraktori i dhënë në pajtim 
me nenin 78-c, paragrafit (8) të këtij ligji. 

(3) Gjobë në shumë prej 750 deri në 1500  euro në 
kundërvlerë denari do t'I shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik (konsumator-prodhues) nëse nuk vepron në 
pajtim me nenin 78, paragrafi (9) të këtij ligji dhe nuk 
vepron sipas nenit 78, paragrafi (9) të këtij ligji një kopje të 
deklaratës nga realizusi sipas nenit 78-c, paragrafi (8) të 
këtij ligji, njësisë së vetëqeverisjes lokale në territorin e së 
cilës ndodhet objekti në të cilin është vendosur 
elektrocentrali fotovoltaik dhe në Agjencinë e Energjetikës. 

(4) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë 
denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje sipas paragrafëve 
(1), (2) dhe (3) të  këtij neni dhe personi përgjegjës në 
personin juridik (konsumator-prodhues).  

 
Neni 159-d 

(1) Gjobë në shumë prej 150 euro në kundërvlerë 
denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik 
(konsumatorprodhues), nëse vendos elektrocentral 
fotovoltaik në objekt, pa parashtruar njoftim në pajtim me 
nenin 78-c, paragrafi (5) të këtij ligji. 

(2) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë 
denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik 
(konsumatorprodhues), nëse në objekt vendos 
elektrocentral fotovoltaik në kundërshtim me projektin 
bazë sipas nenit 78-c, paragrafi (5), nënparagrafi 3 të këtij 
ligji ose ai është vendosur pa pëlqimin me shkrim të 
pronarit/pronarëve të objektit në rastet e nenit 78-c, 
paragrafit (5), nënparagrafi 2 dhe 4 të këtij ligji ose ajo 
është vënë në përdorim pa deklaratë nga realizusi i dhënë 
në pajtim me nenin 78-c, paragrafi (8) të këtij ligji. 

(3) Gjobë në shumë prej 150 euro në kundërvlerë 
denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik 
(konsumatorprodhues), nëse nuk vepron në pajtim me 
nenin 78 paragrafi (9) të këtij ligji dhe nuk paraqet kopjen 
e deklaratës nga kryerësi sipas nenit 78 -c në paragrafin (8) 
të këtij ligji, te njësia për vetëqeverisjes lokale në territorin 
e së cilës ndodhet objekti në të cilin është vendosur 
elektrocentrali fotovoltaik dhe në Agjencinë e 
Energjetikës.". 
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Neni 8 
Procedurat e nisura për dhënien e vendimit për 

vendosjen e paneleve fototensionale për prodhimin e 
energjisë elektrike me kapacitet maksimal të instaluar deri 
në 1 MW që janë të  vendosura në ndërtesa, deri në ditën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë në  përputhje 
me dispozitat e ligjit sipas të cilit kanë filluar. 

 
Neni 9 

Kërkesa për marrjen e lejes së ndërtimit për ndërtimet 
sipas nenit 78-d paragrafi (1) të këtij ligji, mund të 
paraqitet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

 
Neni 10 

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të 
miratohen jo më vonë se 30 ditë nga data e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

 
Neni 11 

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

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
3312. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 
за трговските друштва (*) („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 18 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГА-МА АД – СКОПЈЕ ВО 

2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај на 

работењето на ГА-МА АД - Скопје за 2021 година, 
усвоен на седница на Одборот на директори на ГА-МА 
АД – Скопје, со Заклучок бр. 0202-1061/6 од 17.5.2022 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4964/12 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3313. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва (*) („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18 и 120/18  и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 18 октомври 2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ГА-МА АД - СКОП-
ЈЕ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА  

2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето на ГА-МА АД – Скопје во 2021 година, на 
член на Одборот на директори и тоа:  

- Ристо Талевски - неизвршен и независен член 
(претседател) на Одборот на директори на ГА-МА АД - 
Скопје во период од 1.1.2021 година до 31.12.2021 го-
дина.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4964/17 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3314. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва (*) („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18 и 120/18  и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 18 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ГА-МА АД - СКОП-
ЈЕ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА  

2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето на ГА-МА АД – Скопје во 2021 година, на 
член на Одборот на директори и тоа:  

- Радко Манов - извршен член на Одборот на дирек-
тори на ГА-МА АД - Скопје во период од 1.1.2021 го-
дина до 24.3.2021 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4964/18 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3315. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва (*) („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на  18 октомври 2022 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ГА-МА АД - 

СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и 

финансиските извештаи на ГА-МА АД - Скопје за 2021 
година, усвоени на седница на Одборот на директори 
на ГА-МА АД – Скопје, со Одлука бр. 0202-1061/4 од 
17.5.2022 година. 

                                        
Член 2 

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

 
Бр. 41-4964/11 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3316. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва (*) („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18 и 120/18  и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 18 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА  И НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ГА-МА АД - СКОП-
ЈЕ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА  

2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето на ГА-МА АД – Скопје во 2021 година, на 
член на Одборот на директори и тоа:  

- Љубе Ѓорѓиевски - неизвршен и независен член на 
Одборот на директори на ГА-МА АД - Скопје во пери-
од од 1.1.2021 година до 31.8.2021 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4964/19 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3317. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва (*) („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18 и 120/18  и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 18 октомври 2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА  И НА ВОДЕ-

ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ГА-МА АД - СКОПЈЕ 
НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2021 

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето на ГА-МА АД – Скопје во 2021 година, на 
член на Одборот на директори и тоа:  

- Александар Арсиќ - извршен член на Одборот на 
директори на ГА-МА АД-Скопје во период од 1.1.2021 
година до 31.12.2021 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4964/14 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3318. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва (*) („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18 и 120/18  и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 18 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА  И НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ГА-МА АД - СКОП-
ЈЕ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА  

2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето на ГА-МА АД – Скопје во 2021 година, на 
член на Одборот на директори и тоа:  

- Саша Лекиќ - неизвршен член на Одборот на ди-
ректори на ГА-МА АД - Скопје во период од 1.1.2021 
година до 31.8.2021 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4964/20 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3319. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва (*) („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18 и 120/18  и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 18 октомври 2022 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА  И НА ВОДЕ-

ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ГА-МА АД - СКОПЈЕ 
НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2021 

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето на ГА-МА АД – Скопје во 2021 година, на 
член на Одборот на директори и тоа:  

- Владимир Талевски - извршен член на Одборот на 
директори на ГА-МА АД - Скопје во период од 
14.5.2021 година до 31.12.2021 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4964/15 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3320. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) и член 483 

став (1) од Законот за трговските друштва (*) („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 
30/16, 61/16, 64/18 и 120/18  и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 
99/22), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 18 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ПО ГО-
ДИШНАТА СМЕТКА НА ГА-МА АД - СКОПЈЕ ЗА 

2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се распределуваат средствата оства-

рени како добивка од Годишната сметка за 2021 година 
во износ од 167.462.928,00 денари, утврдени во Годиш-
ната сметка на ГА-МА АД – Скопје за 2021 година 
бр.0501-428/1 од 21.2.2022 година и Годишен извештај 
за работењето на ГА-МА АД – Скопје во 2021 година 
бр.0102-1063/1 од 13.5.2022 година, усвоени од Одборот 
на директори на ГА-МА АД Скопје, со Одлука бр.0202-
1061/4 на 17.5.2022 година и Одлука бр.0202-1061/6 на 
17.5.2022 година, како и акумулираната добивка од 2020 
година, во износ од 389.443,00 денари, односно добивка 
во вкупен износ од 167.852.371,00 денари. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распределу-
ваат на следниот начин:  

- Задолжителна општа резерва 8.373.146,00 денари 
и 

- За инвестиции  159.479.225,00 денари. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-4964/13 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.

3321. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва (*) („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18 и 120/18  и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 18 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА  И НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ГА-МА АД - СКОП-
ЈЕ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА  

2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето на ГА-МА АД – Скопје во 2021 година, на 
член на Одборот на директори и тоа:  

- Рафис Аљити - неизвршен член на Одборот на ди-
ректори на ГА-МА АД - Скопје во период од 1.1.2021 
година до 31.12.2021 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4964/16 Прв заменик на претседателот

22 септември 2020 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3322. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република  Маке-
донија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19 и „Службен весник на Република Северна  Маке-
донија“ бр.275/19 и 89/22), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на 18 октом-
ври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА  
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБО-
ТЕЊЕТО НА  ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОД-
РЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ 
И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА-СКОПЈЕ Ц.О. ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2021 ГОДИНА ДО 31.12.2021  

ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавно-
то претпријатие за одржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта-Скопје Ц.О. за периодот 
од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година, усвоени од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, со Одлука 
бр.02-603/3 од 23.3.2022 година, на седницата одржана 
на 23.3.2022 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија”. 

 
Бр. 41-5851/7 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
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3323. 
Врз основа на член 64 став 1 од Законот за генетски 

модифицирани организми („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.35/08, 163/13, 146/15 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“  бр. 152/21), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана  на   18 октомври  2022 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА НАУЧЕН КОМИТЕТ ЗА ГЕНЕТСКИ  

МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 
 

Член 1 
Во  Одлуката за  формирање на Научен комитет за 

генетски модифицирани организми („Службен весник 
на Република Северна Македонија” бр. 149/19), во чле-
нот 2 точката 3 се менува и гласи: „проф. Д-р Мирјана 
Јанкуловска, од Факултет за земјоделски науки и храна 
на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“.“. 

 Точката 4 се менува и гласи: „д-р Катерина Благо-
евска, од Факултетот за ветеринарна медицина на Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“.“.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-5857/5 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3324. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 
215/15 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.153/19, 261/19 и 89/22), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 
октомври 2022 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА 
ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ КРУШЕВО, РЕСЕН, СТРУГА, 
КИЧЕВО, ВЕЛЕС, СВЕТИ НИКОЛЕ, КРАТОВО, 
БЕРОВО, РАДОВИШ, КАВАДАРЦИ И НЕГОТИНО 

 
Член 1 

Со давањето на дивечот во ловиштата во Република 
Северна Македонија на концесија на концесионер - 
правно лице се обезбедуваат услови за: планско одгле-
дување и заштита на дивечот и одржување на нормална 
бројна состојба на дивечот според капацитетот на ло-
виштето; реинтродукција на основните ловностопански 
видови во ловиштето заради побрзо постигнување на 
капацитетот на ловиштето доколку има потреба; созда-
вање на ремизи во ловиштето за размножување, заш-
тита, прехрана и прихрана на дивечот под заштита; 
преземање на превентивни и други мерки за заштита на 
дивечот од болести; одржување на бројот на дивечот 
без заштита во нормална бројна состојба; обезбедување 
на храна, мир и вода за дивечот; одредување и спрове-
дување на задолжителен ловостој, привремена и трајна 
забрана за ловење на одредени видови дивеч; подигање 
и одржување на ловно-технички објекти во ловиштето; 
вршење на лов со расни кучиња (педигрирани); корис-
тење на соодветни средства за ловење и чување на ди-
вечот во ловиштето. 

Член 2 
Основна цел на давањето на дивечот во ловиштата 

на концесија е планско одгледување, заштита и корис-
тење на дивечот во Република Северна Македонија. 

 
Член 3 

Предмет на концесија е давање на дивечот во ловиш-
тата на користење со концесија на дел од  ловиштата 
востановени со Одлуката за востановување на ловишта 
на територијата на Република  Македонија и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Постапката за доделување на концесија на дивечот 

ќе биде спроведена во рок до 150 дена од денот на фор-
мирањето на Комисијата за спроведување на постапка 
за доделување на дивечот во ловиштата на користење 
по пат на концесија. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата на дивечот во ловиштата, Владата на 
Република Северна Македонија на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја 
формира Комисијата. Комисијата за спроведување на 
постапката за доделување на дивечот во ловиштата на 
користење по пат на концесија ќе се формира во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација и јавниот повик, вклучувај-
ќи го и нацрт - договорот. Тендерската документација 
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на предлог на министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство се доставува до Владата на Републи-
ка Северна Македонија за одобрување.  

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесии на дивечот во ловиштата, Коми-
сијата од став 2 на овој член во рок од  15  дена ќе го 
објави јавниот повик согласно Законот за ловството и 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Надоместокот за издавање на тендерската докумен-
тација изнесува 2.000,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-7256/5 Прв заменик на претседателот

18  октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
 

3325. 
Врз основа на  член 11 став (3) од Законот за упот-

ребата на македонскиот јазик („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10 187/13,  
152/15, 192/15 и 193/17), Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 
2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РА-
БОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ  

НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
 

Член 1 
(1) Со оваа одлука се утврдува висината на месеч-

ниот надоместок за работата на претседателот и члено-
вите на Советот за македонскиот јазик (во натамошни-
от текст: Советот).   

(2) На претседателот на Советот, му се утврдува ме-
сечен надоместок за работата во Советот,  во нето из-
нос од најмногу 12.000,00 денари.  

(3) На членот на Советот, му се утврдува месечен 
надоместок за работата во Советот, во нето износ од 
најмногу 10.000,00 денари.  

 
Член 2 

Средствата за надоместокот на претседателот и чле-
новите на Советот за македонски јазик утврдени во 
член 1 ставови (2) и (3) од оваа одлука, ќе се исплату-
ваат месечно од буџетот на Министерството за кул-
тура, по доставен извештај за присуство на седница и 
извршена работа. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за утврдување надомест 
за работата на претседателот и членовите на Советот за 
македонски јазик („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 8/10). 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8194/2  Претседател на Владата

27 септември 2022 година на Република Северна Македонија,
Скопје д-р Димитар Ковачевски, с.р.

3326. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 Се-
верна Македонија“ бр.98/19) и член 8 став (6) од Зако-
нот за технолошки индустриски развојни зони („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 18 октомври 2022 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО  
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 

И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
купецот на земјиште Друштво за производство, тргови-
ја и услуги Кромберг & Шуберт Македонија Ск ДОО-
ЕЛ Скопје, со седиште во Скопје. 
 

Член 2 
Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-

куп претставува градежна парцела 19.3 која е формира-
на од КП бр.602/36, КО Бунарџик, со површина од 
15.563 m2, формирана од КП бр.602/5, КО Бунарџик 
според Имотниот лист бр. 1 за КО Бунарџик и градеж-
на парцела 19.4 која е формирана од КП бр.602/36, КО 
Бунарџик, со површина од 172 m2, формирана од              
КП бр.602/5, КО Бунарџик според Имотниот лист бр. 1 
за КО Бунарџик со вкупна површина од 15.735 m2 сог-
ласно Геодетскиот елаборат за геодетски работи за по-
себни намени за нумерички податоци бр.0801-669/3-22 
од 18.8.2022 година и Геодетскиот елаборат за геодет-
ски работи за посебни намени за нумерички податоци 
бр.0801-692/3-22 од 25.8.2022 година во сопственост на 
Република Северна Македонија, што претставува гра-
дежно земјиште согласно Извод од Деталниот урбанис-
тички план бр.21-4733/2 од 11.8.2022 година, издаден 
од Министерството за транспорт и врски,  врз основа 
на Урбанистички проект за Технолошки индустриски 
развојни зони Скопје 1 со тех.бр.Ф1607 од јуни 2008 
година, одобрен со Решение бр. 16-8774/3 од 1.9.2008 
година („градежно земјиште“). 

 
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од 83 години, сметано од денот на склучувањето на 
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука во текот на првите 10 години 
ќе изнесува 0,1 евро за метар квадратен годишно (ос-
новна стапка) во денарска противвредност, според 
средниот курс на Народната банка на Република Север-
на Македонија на денот на уплата, односно 1.573,5 ев-
ра за една година, одредено како фиксен износ. 

Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на До-
говорот за долготраен закуп на градежно земјиште, за-
купецот на земјиштето доставува доказ за реализирана 
уплата на закупнината на сметката на Буџетот на Ре-
публика Северна Македонија во износ од 4.720,5 евра 
во денарска противвредност според средниот курс на 
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Народната банка на Република Северна Македонија на 
денот на уплатата, како закупнина за три години, за 
што закупецот на земјиштето е претходно известен од 
страна на закуподавачот. 

Од почетокот на 11-та година се до истекот на 20-та 
година, сметано од денот на склучување на Договорот 
за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнина-
та за градежното земјиште од член 2 од оваа одлука ќе 
изнесува 0,1 евро за метар квадратен годишно (основна 
стапка) во денарска противвредност, според средниот 
курс од Народната банка на Република Северна Маке-
донија на денот на уплатата доколку закупецот во пе-
риодот од 2023 година до 2026 година реализира стап-
ка на пораст на просечната бруто плата на вработените 
од најмалку 7,5% годишно. 

Доколку закупецот во периодот од 2023 година до 
2026 година не реализира стапка на пораст на просеч-
ната бруто плата на вработените од  најмалку 7,5% го-
дишно, тогаш закупнината за градежното земјиште од 
член 2 од оваа одлука ќе изнесува 4,21 евро за метар 
квадратен годишно (основна стапка) во денарска про-
тиввредност, според средниот курс од Народната банка 
на Република Северна Македонија на денот на упла-
тата, односно 66.244,35 евра за една година, одредено 
како фиксен износ. 

По истекот на 20-та година сметано од денот на 
склучување на Договорот за долготраен закуп на гра-
дежно земјиште, закупнината за градежното земјиште од 
член 2 од оваа одлука за метар квадратен годишно (ос-
новна стапка), ќе се утврди со Анекс кон Договорот за 
долготраен закуп на градежно земјиште согласно важеч-
ките законски прописи, услови и политики во моментот 
на склучување на Анексот, но во никој случај  да не ја 
надмине утврдената пазарна вредност во моментот на 
склучување на Договорот за долготраен закуп на гра-
дежно земјиште од  4,21 евра за метар квадратен годиш-
но (основна стапка) во денарска противвредност според 
средниот курс од Народната банка на Република Север-
на Македонија на денот на уплатата. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 41-8195/4 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3327. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 весник на  Република Се-
верна Македонија“ бр.98/19) и член 8 став (6) од Зако-
нот за технолошки индустриски развојни зони („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 18 октомври 2022 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-
ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА 

ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-

купецот на земјиште Друштво за производство, тргови-
ја и услуги Кромберг & Шуберт Македонија Ск ДОО-
ЕЛ Скопје, со седиште во Скопје. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-
куп претставува градежна парцела 19.1 која е формира-
на од КП бр.602/36, КО Бунарџик, со површина од 
13.432 m2, формирана од КП бр.602/5, КО Бунарџик 
според Имотниот лист бр. 1 за КО Бунарџик и градеж-
на парцела 19.2 која е формирана од КП бр.602/36, КО 
Бунарџик, со површина од 175 m2, формирана од КП 
бр.602/5, КО Бунарџик според Имотниот лист бр. 1 за 
КО Бунарџик со вкупна површина од 13.607 m2 соглас-
но Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посеб-
ни намени за нумерички податоци бр.0801-668/3-22 од 
18.8.2022 година и Геодетскиот елаборат за геодетски 
работи за посебни намени за нумерички податоци 
бр.0801-691/3-22 од 25.8.2022 година во сопственост на 
Република Северна Македонија, што претставува гра-
дежно земјиште согласно Извод од Деталниот урбанис-
тички план бр.21-4733/2 од 11.8.2022 година издаден 
од Министерството за транспорт и врски,  врз основа 
на Урбанистички проект за Технолошки индустриски 
развојни зони Скопје 1 со тех.бр.Ф1607 од јуни 2008 
година, одобрен со Решение бр.16-8774/3 од 1.9.2008 
година („градежно земјиште“). 

 
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од 83 години, сметано од денот на склучувањето на 
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука во текот на првите 10 години 
ќе изнесува 0,1 евро за метар квадратен годишно (ос-
новна стапка) во денарска противвредност, според 
средниот курс на Народната банка на Република Север-
на Македонија на денот на уплата, односно 1.360,7 ев-
ра за една година, одредено како фиксен износ. 

Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на До-
говорот за долготраен закуп на градежно земјиште, за-
купецот на замјиштето доставува доказ за реализирана 
уплата на закупнината на сметката на Буџетот на Ре-
публика Северна Македонија во износ од 4.082,1 евра 
во денарска противвредност според средниот курс на 
Народната банка на Република Северна Македонија на 
денот на уплатата, како закупнина за три години, за 
што закупецот на земјиштето е претходно известен од 
страна на закуподавачот. 

Од почетокот на 11-та година се до истекот на 20-та 
година, сметано од денот на склучување на Договорот 
за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнина-
та за градежното земјиште од член 2 од оваа одлука ќе 
изнесува 0,1 евро за метар квадратен годишно (основна 
стапка) во денарска противвредност, според средниот 
курс од Народната банка на Република Северна Маке-
донија на денот на уплатата доколку закупецот во пе-
риодот од 2023 година до 2026 година реализира стап-
ка на пораст на просечната бруто плата на вработените 
од најмалку 7,5% годишно. 

Доколку закупецот во периодот од 2023 година до 
2026 година не реализира стапка на пораст на просеч-
ната бруто плата на вработените од  најмалку 7,5% го-
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дишно, тогаш закупнината за градежното земјиште од 
член 2 од оваа одлука ќе изнесува 4,21 евро за метар 
квадратен годишно (основна стапка) во денарска про-
тиввредност, според средниот курс од Народната банка 
на Република Северна Македонија на денот на упла-
тата, односно 57.285,47 евра за една година, одредено 
како фиксен износ. 

По истекот на 20-та годинa сметано од денот на 
склучување на Договорот за долготраен закуп на гра-
дежно земјиште, закупнината за градежното земјиште 
од член 2 од оваа одлука за метар квадратен годишно 
(основна стапка), ќе се утврди со Анекс кон Договорот 
за долготраен закуп на градежно земјиште согласно ва-
жечките законски прописи, услови и политики во мо-
ментот на склучување на Aнексот, но во никој случај  
да не ја надмине утврдената пазарна вредност во мо-
ментот на склучување на Договорот за долготраен за-
куп на градежно земјиште од 4,21 евра за метар квадра-
тен годишно (основна стапка) во денарска противвред-
ност според средниот курс од Народната банка на Ре-
публика Северна Македонија на денот на уплатата. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Северна Македонија”. 

 
Бр. 41-8197/6 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3328. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користе-

ње и  располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на  Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 101/19 и 275/19 и 122/21), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 18 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

БУТЕЛ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат на трајно користење без надомест на Општина Бутел 
а за потребите на ООУ „Живко Брајковски“, Бутел- 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Бутел, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8661/5 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3329. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и  располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на  Република Македонија” бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на  
Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 
122/21), Владата на Република Северна Македонија,  на 
седницата, одржана на 18 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВРАПЧИШТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат на трајно користење без надомест на Општина Врап-
чиште за потребите на ОУ Сали Лиси с.Добри Дол. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Врапчиште, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8668/5 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3330. 
Врз основа на член 74 став (4) од Законот за уче-

ничкиот стандард („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 
146/15, 30/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 248/20 и 302/20), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 18 октомври 2022 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА СРЕДНОТО 
ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ СО УЧЕНИЧКИОТ 

ДОМ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Средното општинско училиште 

со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица му се 
доделуваат вкупно 235.341,00 денари, од Буџетот на 
Република Северна Македонија за 2022 година, раздел 
16001, програма 5, потпрограма 50, расходна ставка 
464 – разни трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат 
за подмирување на трошоци за тековно работење во 
однос на режии за греење, електрична енергија и пот-
рошена вода, а кои не можеле да се предвидат и плани-
раат во буџетот на Средното општинско училиште со 
ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-8795/5 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3331. 
Врз основа на член 74 став (4) од Законот за уче-

ничкиот стандард („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 
146/15, 30/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 248/20 и 302/20), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 18 октомври 2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ОПШТИН-
СКИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“  

ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општинскиот ученички дом „Лазар 

Лазаревски“ Велес му се доделуваат вкупно 822.422,00 
денари, од Буџетот на Република Северна Македонија за 
2022 година, раздел 16001, програма 5, потпрограма 50, 
расходна ставка 464 - разни трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат 
за подмирување на трошоци за тековно работење во 
однос на режии за греење, електрична енергија и пот-
рошена вода, а кои не можеле да се предвидат и плани-
раат во буџетот на Општинскиот ученички дом „Лазар 
Лазаревски“ Велес. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-8800/5 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3332. 
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19  и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.275/19 и 89/22), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на 25 октом-
ври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГ-
РАМА ЗА 2022 ГОДИНА НА ЈП ЗА ВОДОСНАБ-

ДУВАЊЕ  „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за 

изменување на Инвестиционата програма за 2022 година 
на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, бр.02-
1549/1-2/2 од 13.10.2022 година, усвоена од Управниот 
одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, на 
седницата, одржана на 13.10.2022 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

  
Бр. 41-9170/4 Прв заменик на претседателот

25 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3333. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 
120/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 
октомври 2022 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ НАЦИОНАЛНИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 

Акционерското друштво за вршење на енергетски деј-
ности Национални енергетски ресурси Скопје во 
државна сопственост за 2021 година, усвоена на седни-
цата на Одборот на директори, со Одлука бр.02-2100/3 
од 30.6.2022 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9301/3 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3334. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 
120/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 
октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗ-
ВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ НАЦИ-
ОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО  

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат Финансиските извеш-

таи на Акционерското друштво за вршење на енергет-
ски дејности Национални енергетски ресурси Скопје во 
државна сопственост за 2021 година, усвоени на седни-
цата на Одборот на директори, со Одлука бр.02-2100/4 
од 30.6.2022 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9301/4 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3335. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 
120/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 
октомври 2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 
работата на Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности Национални енергетски ресурси 
Скопје во државна сопственост за 2021 година, усвоен 
на седницата на Одборот на директори, со Одлука 
бр.02-2194/4 од 15.7.2022 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9301/5 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3336. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 
120/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 
октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР-
СИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА 
ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2021  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности Национални енергетски ресурси 
Скопје во државна сопственост во 2021 година, на член 
на Одборот на директори и тоа: 

- Бајрам Реџепи – извршен член на Одборот на ди-
ректори. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9301/6 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3337. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 
120/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 
октомври 2022 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР-
СИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА 
ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2021  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности Национални енергетски ресурси 
Скопје во државна сопственост во 2021 година, на член 
на Одборот на директори и тоа: 

- Александра Маројевиќ - независен неизвршен 
член и претседател на Одборот на директори. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9301/7 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

3338. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 
120/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 
октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР-
СИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА 
ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2021  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности Национални енергетски ресурси 
Скопје во државна сопственост во 2021 година, на член 
на Одборот на директори и тоа: 

- Дејан Цветаноски – неизвршен член на Одборот 
на директори. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9301/8 Прв заменик на претседателот

18 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.

3339. 
Врз основа на член 30 став 1 алинеја 1 од Законот 

за трговија (*) („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 
99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 
164/13, 97/15, 129/15, 53/16, 120/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.77/21, 215/21, 
295/21 и 150/22), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 25 октомври 2022 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА ОДДЕЛНА СТОКА 

 
Член 1 

Во Одлуката за посебни услови за трговијата на од-
делна стока („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.197/22) во член 1, во ставот 2 зборови-
те „големо и на“ се бришат. 

 
Член 2 

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

Бр. 41-9533/3 Прв заменик на претседателот
25 октомври 2022 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
д-р Artan Grubi, с.р.

__________ 

3340. 
Врз основа на член 19 став 1 точка 5) од Законот за од-

брана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 25 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВОО-
РУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО 
НА ОБУКА ВО БЛИСКА ВОЗДУШНА ПОДДРШКА 
СО ВОЗДУХОПЛОВИ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ 
НА САД НА АРМИСКИОТ ПОЛИГОН „КРИВОЛАК“ 

 
1. Се одобрува влегување и престој на 10 (десет) 

припадници на вооружените сили на Соединетите Аме-
рикански Држави, со четири воздухоплови F-18 на те-
риторијата на Република Северна Македонија, заради 
учество на обука во блиска воздушна поддршка која ќе 
се одржи на Армискиот полигон „Криволак“ на               
26 октомври 2022 година.  

2. Финансиските трошоци за користење на Армис-
киот полигон „Криволак“ од страна на припадниците 
на вооружените сили на Соединетите Американски 
Држави ги обезбедуваат вооружените сили на Соеди-
нетите Американски Држави.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“.  

 
Бр. 41-9601/3 Прв заменик на претседателот

25 октомври 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
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3341. 

Врз основа на член 41 - а став 3 од Законот за од-
брана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 42/20), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 25 октомври 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБАТА „TALOS 22“, ВО  
РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 

 
1. За учество на вежбата „TALOS 22“, која ќе се од-

ржи во Република Грција, во период од 8  до 18 ноем-
ври 2022 година, се испраќаат 10 (десет) припадници 
на Армијата на Република Северна Македонија (во на-
тамошниот текст: Армијата).  

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана 
на припадниците на Армијата кои учествуваат на те-
ренскиот дел од вежбата ги обезбедуваат Вооружените 
сили на Република Грција, трошоците за сместување и 
исхрана на едeн припадник на Армијата кој учествува 
во штабниот дел од вежбата ги обезбедува Министер-
ството за одбрана, а трошоците за дневници за службе-
но патување, транспорт и патничко осигурување за си-
те припадници на Армијата кои учествуваат на вежбата 
ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ги врши Министерството за одбрана. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-9603/1 Прв заменик на претседателот 

25 октомври 2022 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Artan Grubi, с.р. 
__________ 

3342. 
Врз основа на член 41 - а став 3 од Законот за од-

брана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 42/20), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 25 октомври 2022 година, до-
несе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБАТА „BALKAN SHIELD 22“, 

ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 
 
1. За учество на вежбата „Balkan Shield 22, која ќе 

се одржи во Република Грција, во период од                      
31 октомври до 11 ноември 2022 година, се испраќаат 

15 (петнаесет) припадници на специјалните сили на 
Армијата на Република Северна Македонија (во ната-
мошниот текст: Армијата).  

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана 
на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Воору-
жените сили на Република Грција, a трошоците за 
дневници за службено патување, транспорт и патничко 
осигурување ги обезбедува Министерството за од-
брана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ги врши Министерството за одбрана. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“.  

 
Бр. 41-9611/3 Прв заменик на претседателот 

25 октомври 2022 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Artan Grubi, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3343. 
Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 
158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 18/20), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ПРИ 
РАЧНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТОВАР (*) 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат минималните бара-
ња за безбедност и здравје при работа кои треба да ги 
исполни работодавачот при рачно пренесување на то-
вар при кое вработените се изложени на ризик од пов-
реда или заболување на мускулно-скелетниот систем, а 
особено на 'рбетниот столб или грбот.  

 
Член 2 

(1) Рачно пренесување на товар, во смисла на овој 
правилник, е секоја физичка работа и активност која 
вклучува пренесување или придржување на товар од 
страна на еден или повеќе вработени, вклучувајќи: по-
дигање, спуштање, туркање, влечење, носење или пре-
местување на товар, кој поради своите карактеристики 
или работење во неповолни ергономски услови, прет-
ставува ризик од повреди или заболувања на мускулно-
скелетниот систем, особено на 'рбетниот столб или гр-
бот на вработените.  

 
* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
90/269/ЕЕЗ на Советот од 29 мај 1990 година за минималните 
здравствени и безбедносни барања за рачно ракување со товари 
каде што постои ризик особено од повреди на грбот кај работни-
ците (четврта посебна Директива во рамките на значењето на 
член 16(1) од Директивата 89/391/ЕЕЗ) CELEX број 31990L0269. 
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(2) Активност, во смисла на овој правилник, е било 
кое движење на телото на вработениот со кое рачно се 
пренесува товар.  

(3) Под опрема, во смисла на овој правилник, се 
подразбира секоја опрема која се користи за подигање 
и/или пренесување на товар која како погон користи 
електрична, хидраулична, пневматска или механичка 
енергија, како што се разни видови на виљушкари, ди-
галки или транспортни ленти.  

 
Член 3 

(1) Работодавачот треба да преземе организациски 
мерки и/или да користи средства за работа, особено ме-
ханичка и друга опрема, заради избегнување на потре-
бата за рачно пренесување на товар од страна на врабо-
тените.  

(2) Во случаите кога не може да се избегне потреба-
та од рачно пренесување на товар од страна на врабо-
тените, работодавачот презема организациски и/или 
технички мерки или им обезбедува на вработените 
средства за работа, заради намалување  на ризикот кој 
произлегува од рачното пренесување на товар, земајќи 
ги во предвид факторите кои влијаат на ризикот наве-
дени во Прилог бр. 1,  кој е даден во прилог и е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Секаде каде што не може да се избегне потреба-
та за рачно пренесување на товар од страна на вработе-
ните, работодавачот треба да ги организира работата и 
работното место на таков начин што рачното пренесу-
вање на товар ќе го направи што е можно побезбедно и 
поздраво и треба да:  

- ги процени, однапред доколку е можно, здравстве-
ните и безбедносните услови на видот на работата која 
се извршува и особено да ги утврди карактеристиките 
на товарите, земајќи ги во предвид факторите кои вли-
јаат на ризикот, дадени во Прилогот бр. 1 од овој пра-
вилник;  

- преземе мерки за да се избегне или намали ризи-
кот од повреда и заболувања на мускулно-скелетниот 
систем кај вработените, притоа имајќи ги предвид ка-
рактеристиките на работната средина, барањата за из-
вршување на активноста и индивидуалните каракте-
ристики на вработените, земајќи ги во предвид факто-
рите кои влијаат на ризикот, дадени во Прилог бр. 1 од 
овој правилник и 

- го организира работниот процес кој вклучува рач-
но пренесување на товар од страна на вработените, 
имајќи ги во предвид максимално дозволената маса на 
товарот, како и начинот на пренесување на товарот, по-
лот, возраста и здравствената состојба на вработените, 
дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

(2) За проценка на здравствените и безбедносните 
услови на работата од ставот (1) на овој член, работо-
давачот треба да изврши проценка на ризик на работно 

место и работна средина каде не е можно да се избегне 
рачно пренесување на товар, земајќи ги во предвид 
факторите кои влијаат на ризикот и дозволените маси 
на товарот, согласно Прилогот бр. 1 и Прилогот бр. 2 
од овој правилник. 

(3) При одредувањето на работните задачи кои 
вклучуваат рачно пренесување на товар, работодавачот 
треба да ја земе во предвид здравствената состојба на 
работникот, согласно проценетиот ризик и мислењето 
и оценката од извршениот здравствен преглед.  

 
Член 5 

(1) Работодавачот ги информира вработените и/или 
нивните претставници за сите мерки во врска со без-
бедноста и заштитата на здравјето на вработените што 
треба да се спроведат согласно овој правилник.  

(2) Работодавачот треба да обезбеди општи и по-
себни информации за карактеристиките на товарот, а 
каде тоа е можно и обележување на:  

- тежината на товарот,  
- тежиштето на ексцентрични товари и товари со 

нееднакво распоредена тежина,  
- составот на товарот и  
- опасноста со која се детерминира товарот (кршли-

вост, опасни хемикалии и сл.).    
(3) Работодавачот треба да обезбеди вработените да 

добијат соодветна обука за безбедност и здравје при 
работа и информации за тоа како правилно да ракуваат 
со товарите, како и за ризиците кои можат да произле-
зат доколку рачното пренесување на товар не се из-
вршува правилно, земајќи ги предвид Прилог бр. 1 и 
Прилог бр. 2 од овој правилник.    

 
Член 6 

Работодавачот треба да се консултира со вработе-
ните и/или со нивните претставници за прашањата оп-
фатени со овој правилник.  

 
Член 7 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник, престанува да важи Правилникот за безбед-
ност и здравје при работа при рачно пренесување на 
товар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/07).  

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува ед-
на година од денот на влегувањето во сила. 

 
Бр. 08-7426/1 Министер за труд 

26 октомври 2022 година и социјална политика, 
Скопје Јованка Тренчевска, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3344. 
И С П Р А В К А 

 
1. Во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 224/2022 од 20 oктомври 2022 година, во 
Службениот дел, на страница 64 во Одлука за начинот 
на формирање и објавување на средните курсеви на 
Народната банка на Република Северна Македонија, е 
направена техничка грешка поради што се прави 
Исправка, односно  се брише бројот: „3.“ пред текстот: 
„Со средните курсеви се искажува цената во денари за 
една единица странска валута, заокружена на четири 
децимални места.“ и бројот: „3.“ се додава пред тек-
стот : „Средниот курс за еврото, во смисла на оваа од-
лука, се пресметува секој работен ден во 16:00 часот, 
како аритметички просек (во натамошниот текст: про-
сечната вредност) од котираните куповни и продажни 
курсеви за еврото во денари меѓу банките поддржувачи 
на девизниот пазар, со примена на следнава формула: 

 

 
 
каде што: 
PV = просечна вредност од котираните куповни и 

продажни курсеви на банките поддржувачи на одреден 
ден; 

Ai = просечна вредност од котации на банка под-
држувач i, утврдена согласно со став 4 од оваа точка;  

n = број на банки поддржувачи коишто котираат. 
 
Просечната вредност од котациите на банка под-

држувач се пресметува од котираните куповни и про-
дажни курсеви коишто се во рамки на утврдените мар-
гини на отстапување од интервентните курсеви на На-
родната банка. 

Маргините на отстапување на котираните куповни 
и продажни курсеви на банките поддржувачи се ут-
врдуваат со одземање, односно додавање 0,07 денари 
за евро од интервентниот куповен, односно продажен 
курс на Народната банка. 

Просечната вредност од котациите на банка под-
држувач се пресметува секој работен ден, во 16:00 ча-
сот, со примена на следнава формула: 

 

 
 
каде што: 
Ai = просечна вредност од котациите на банката i; 
Bid = котација за купување евра на банката i; 
Ask = котација за продавање евра на банката i; 
t = број на котации на банката i; 
j = реден број на котација на банката i; 
куповен интервентен курс = котација за купување 

евра за денари утврдена од страна на Народната банка; 
продажен интервентен курс = котација за продажба 

евра за денари утврдена од страна на Народната банка. 
За пресметка на просечната вредност од котираните ку-

повни и продажни курсеви меѓу банките поддржувачи, 
потребно е да котираат најмалку две банки поддржувачи. 

Доколку котира една банка поддржувач, се смета 
дека просечната вредност за тој ден е еднаква на про-
сечната вредност од претходниот работен ден. 

2. Останатиот дел од Одлуката  останува непроменет. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3345. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 43 став (3) од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
96/19) и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
21 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА  
ПРОБНА РАБОТА 

 
1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на 

малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ВЕЈАЧКА” из-
дадена на Друштвото за производство на хидроелек-
трична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово со 
Одлука за издавање на лиценца за пробна работа 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 305/20, 200/21, 272/21, 92/22 и 177/22). 

2. Во Прилогот, во точка 4 зборовите „22 октомври 
2022 година“ се заменуваат со зборовите „1 февруари 
2023 година“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-424/22  Република Северна Македонија

21 октомври 2022 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

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

17  dhe nenit 43 paragrafi (3) të Ligjit të Energjetikës 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 26 paragrafi (3) të Rregullores 
së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 
44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i 
Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në seancën e mbajtur më 21 tetor 2022, solli këtë 

 
V E N D I M  

PËR VAZHDIMIN E LICENCËS PËR PUNË PROVË 
 
1. Vazhdohet licenca e punës provë e hidrocentralit elektrik 

të vogël HCEV "VEJAÇKA", të dhënë për Shoqërinë e 
Prodhimit të Energjisë Hidroelektrike AK HIDRO 2016 
SHPKNJP Tetovë me Vendim për Dhënien e Licencës së Punës 
Provë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" 
nr. 305/20, 200/21, 272/21, 92/22 dhe 177/22). 

2. Në shtojcë, në pikën 4, fjalët "22 tetor 2022" 
zëvendësohen me fjalët "1 shkurt 2023".  

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
Komisioni Rregullator i Energjetikës   

dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 12-424/22 Republikës së Maqedonisë së Veriut

21 tetor 2022  Kryetar, 
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
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С У Д С К И  О Г Л А С И  
 
  

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е парнична 

постапка по тужба на тужителот Муамед Баки од с. Те-
ново, против тужените Фафил Абдула Исени, Јасмин 
Исени и Армин Исени сите од с. Теново, со основ соп-
ственост. 

Се повикуваат тужените Фафил Абдула Исени, Јас-
мин Исени и Армин Исени сите од с. Теново, сега со 
непозната адреса, во рок од 30 дена по објавување на 
овој оглас да се јават во судот и да достават своја точна 
сегашна адреса или да определат свој полномошник кој 
ќе ги застапува во постапката. Во спротивно, судот 
преку Центарот за социјални работи ќе им определи 
времен старател кој ќе ги застапува до правосилно 
окончување на постапката. 

Од Основен суд – Тетово, П1-996/22.             (52695) 
 
 

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

Основниот суд во Битола, со Решение Ст. бр. 
132/22 од 19.10.2022 година, над должникот Друштво 
за земјоделство, сточарство, производство ФАРМА 
КАНТАР ДООЕЛ увоз – извоз с. Могила, Могила, со 
седиште во с. Могила, запишан во Централен регистар 

на РСМ со ЕМБС 6238718 со ЕДБ 4002007180672 со 
жиро-сметка во ТТК банка АД Скопје, со број 290-
2000006664-31 со претежна дејност шифра 01.50 - Ме-
шовито фармерство. 

Стечајна постапка се отвора не се спроведува и се 
заклучува. 

Од Основен суд – Битола.                                (52693) 
__________ 

  
Основниот суд во Битола со Решение Ст. бр. 152/22 

од 17.10.2022 година, објавува дека се поведува прет-
ходна постапка за утврдување на причините за отвора-
ње стечајна постапка над должникот Здружение за об-
разовни активности ФОРУМ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И 
МОБИЛНОСТ Битола, со седиште во Битола, ул. „Ди-
митрие Туцовиќ“ бр.103, со ЕМБС 6820522, со ЕДБ 
4002012529837, со претежна дејност 94.99 - Дејности 
на други организации врз база на зачленување, неспом-
нати на друго место, со трансакциски сметки во НЛБ 
банка АД Скопје, бр. 210-068 205 2202-74, Силк Роуд 
банка АД Скопје бр. 280-103 103 2404-54 и бр. 280-103 
105 3015-10. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 16.11.2022 година 
во 11:00 часот во судница бр. 53. 

Против ова Решение жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува овлас-

тениот стечаен управник Коле Волчевски-ПРВ ПРИОРИ-
ТЕТ ТП Битола. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите за управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесување-
то на одлука за отворање стечајна постапка со цел да се 
избегне значително намалување на имотот и да се ис-
пита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката и да се намират об-
врските спрема доверителите и да изготви извештај за 
економско-финансиската состојба на должникот. 
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Огласи  
 

Се задолжува должникот да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории, за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловната документација. 

Се забранува определување или спроведување на 
присилно извршување или обезбедување против долж-
никот. 

Се забранува исплата од сметките на должникот. 
Се повикуваат должниците на должникот и долж-

никовите солидарни должници и гаранти без одлагање 
да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Од Основен суд – Битола.                                (52694) 
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со Решение 

Ст. бр. 71/22 од 3.10.2022 година, се поведува претход-
на постапка за утврдување на причините за отворање 
на стечајна постапка поднесена од управителот Агим 
Реџепи над должникот Друштво за производство, про-
мет и услуги ГИФТ МАРКЕТ ДООЕЛ Тетово, со БДС 
7256655 и даночен бр. 4028018534050, регистрирано во 
Централен регистар на РСМ на ден 17.1.2018 година. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка за ден 
15.11.2022 година во 11:30 часот во соба бр. 18/1 на 
овој суд. 

Од Основен суд – Тетово.                               (52696) 
__________ 

  
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 36/22 од 29.9.2022 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, пакување и услуги УНИПАК ПРИНТ 
ДООЕЛ с. Добридол, Врапчиште, со жиро-сметка бр. 
200003559068023 која се води во Стопанска банка АД 
Скопје, со ЕДБ 4042020503687 и ЕМБС 7421664. 

Стечајната постапка не се спроведува поради нема-
ње на имот и отворената стечајна постапка се заклу-
чува. 

Против погоренаведеното решение е дозволена 
жалба преку овој суд до Апелационен суд Гостивар во 
рок од 8 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на РСМ“. 

Од Основен суд – Гостивар.                            (52697) 
__________ 

  
Основниот суд во Битола, со Решение Ст. бр. 

156/22 од 19.10.2022 година, се поведува претходна по-
стапка заради утврдување на причините за отворање 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало ТРАЈКО – 
ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с. Трново  Битола, со седиш-
те на ул. „1“ Трново Битола, со ЕМБС на должникот 
6551416 и даночен број 4002010516495 со жиро-сметка 
број 250-0001012374-59 депонент на Шпаркасе банка 
Македонија АД Скопје, шифра на дејност 49.32 - Такси 
служба. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање на стечајната постапка на ден 16.11.2022 го-
дина во 10:00 часот, во судница бр. 55  на кое се пови-
куваат овластеното лице и должникот и привремениот 
стечаен управник. 

Против ова решение жалба не е дозволена. 
 Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се именува овлас-

тен стечаен управник Лилјана Трповска бул. „1-ви 
Мај“ бр. 148/1/9 Битола со мобилен телефон 078-213-
148. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесува-
њето на одлука за отворање стечајна постапка со цел да 
се избегне значително намалување на имотот и да се 
испита дали од имотот на должникот можат да се на-
мират трошоците на постапката и да се намират об-
врските кон доверителите и да се изготви извештај за 
економско-финансиската состојба на должникот. 

Се задолжува должникот, да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ните простории за да може да се спроведат потребните 
дејствија како и да допушти увид во трговските книги 
и во неговата деловна документација. 

Се применуваат мерките на обезбедување согласно 
со чл. 58 од Законот за стечај. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се забранува определување или спроведување на 
присилно извршување или обезбедување против долж-
никот. 

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

Да се објави оглас во „Службен весник на РСМ“ на 
огласната табла на судот и во Централен регистар на 
РСМ. 

Од Основен суд – Битола.                               (52700) 
__________ 

  
Основниот суд во Битола, со Решение Ст. бр. 

155/22 од 19.10.2022 година, Друштво за производство, 
услуги и трговија на големо и мало АЛ – МАТ 2018 
увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. „Довле-
џик“ бр. 60-А Битола, со ЕМБС на должникот 7266650 
и даночен број 4002018553209 со жиро-сметка број 
200-0032885950-66 депонент на Стопанска банка АД 
Скопје, шифра на дејност 32.99 - Останато производ-
ство, неспомнато на друго место. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 16.11.2022 година 
во 12:00 часот, во судница бр. 55  на кое се повикуваат 
овластеното лице на должникот и привремениот стеча-
ен управник. 

Против ова решение жалба не е дозволена. 
 Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се именува овлас-

тениот стечаен управник Лилјана Трповска бул. „1-ви 
Мај“ бр. 148/1/9 Битола, со мобилен телефон 078-213-
148. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесува-
њето на одлука за отворање стечајна постапка со цел да 
се избегне значително намалување на имотот и да се 
испита дали од имотот на должникот можат да се на-
мират трошоците на постапката и да се намират об-
врските кон доверителите и да се изготви извештај за 
економско-финансиската состојба на должникот. 

Се задолжува должникот, да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ните простории за да може да се спроведат потребните 
дејствија како и да допушти увид во трговските книги 
и во неговата деловна документација. 
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Огласи  
 

Се применуваат мерките на обезбедување согласно 
со чл. 58 од Законот за стечај. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

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

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

Да се објави оглас во „Службен весник на РСМ“ на 
огласната табла на судот и во Централен регистар на 
РСМ. 

Од Основен суд – Битола.                               (52701)                                  
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со Решение Ст. бр. 

153/22 од 19.10.2022 година, се поведува претходна по-
стапка заради утврдување на причините за отворање 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, 
производство и услуги, градежништво Марина Иван 
Нечовска КАН 2000 увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со се-
диште на ул. „Галичица“ бр. 11 Битола, со ЕМБС на 
должникот 5395038 и даночен број 4002000147912 со 
жиро-сметка број 210-0539503801-19 депонент на НЛБ 
Тутунска банка АД Скопје, и жиро-сметка број 240-
1500003393-76 депонент на УНИ банка АД Скопје, ши-
фра на дејност 43.34 - Бојадисување и застаклување. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 4.11.2022 година во 
10:00 часот, во судница број 55  на кое се повикуваат 
овластеното лице на должникот и привремениот стеча-
ен управник. 

Против ова решение жалба не е дозволена. 
 Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се именува овлас-

тениот стечаен управник Лилјана Трповска бул. „1-ви 
Мај“ бр. 148/1/9 Битола со мобилен телефон 078-213-148. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесува-
њето на одлука за отворање стечајна постапка со цел да 
се избегне значително намалување на имотот и да се 
испита дали од имотот на должникот можат да се на-
мират трошоците на постапката и да се намират об-
врските кон доверителите и да се изготви извештај за 
економско-финансиската состојба на должникот. 

Се задолжува должникот, да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ните простории за да може да се спроведат потребните 
дејствија како и да допушти увид во трговските книги 
и во неговата деловна документација. 

Се применуваат мерките на обезбедување согласно 
со чл. 58 од Законот за стечај. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

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

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

Да се објави оглас во „Службен весник на РСМ“ на 
огласната табла на судот и во Централен регистар на 
РСМ. 

Од Основен суд – Битола.                               (52702) 

Основниот суд во Битола, со Решение Ст. бр. 
154/22 од 19.10.2022 година, се поведува претходна по-
стапка заради утврдување на причините за отворање 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги СИМБА ТРЕЈД увоз-извоз 
ДООЕЛ с. Смилево Демир Хисар, со седиште на ул. 
„Населено место без уличен систем“ Смилево, Демир 
Хисар, со ЕМБС на должникот 6286631 и даночен број 
4010007500092 со жиро-сметка број 500-0000005843-55 
депонент на Стопанска банка АД Битола, шифра на 
дејност 16.21- Производство на фурнир и други плочи 
од дрво. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 4.11.2022 година во 
11:00 часот, во судница бр. 55  на кое се повикуваат ов-
ластеното лице на должникот и привремениот стечаен 
управник. 

Против ова решение жалба не е дозволена. 
 Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се именува овлас-

тен стечаен управник Лилјана Трповска бул. „1-ви 
Мај“ бр. 148/1/9 Битола со мобилен телефон 078-213-
148. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесува-
њето на одлука за отворање стечајна постапка со цел да 
се избегне значително намалување на имотот и да се 
испита дали од имотот на должникот можат да се на-
мират трошоците на постапката и да се намират об-
врските кон доверителите и да се изготви извештај за 
економско-финансиската состојба на должникот. 

Се задолжува должникот, да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ните простории за да може да се спроведат потребните 
дејствија како и да допушти увид во трговските книги 
и во неговата деловна документација. 

Се применуваат мерките на обезбедување согласно 
со чл. 58 од Законот за стечај. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се забранува определување или спроведување на 
присилно извршување или обезбедување против долж-
никот. 

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

Да се објави оглас во „Службен весник на РСМ“ на 
огласната табла на судот и во Централен регистaр на 
РСМ. 

Од Основен суд – Битола.                               (52703)             
__________ 

  
Основниот суд во Прилеп, од стечајниот судија Јас-

мина Шишковска - Стојковиќ по спроведената прет-
ходна постапка и одржаното рочиште во присуство на 
привремениот стечаен управник Љубица Зајкоска со 
Решение Ст. бр. 87/2022 од 13.10.2022 година, отвори 
стечајна постапка спрема должникот Друштво за про-
изводство, трговија, угостителство и услуги ПАПО 
ИЛЕ увоз - извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. 
„Караорман“ бр. 30, Прилеп, со ЕМБС 7067682 и ЕДБ 
4021015528488, со жиро-сметка бр. 280110103419763 
депонент на Алфа банка АД Скопје, претежна дејност 
56.29 – Останати услуги за подготвување и служење на 
храна. 
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Огласи  
 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Централниот регистар по правосилноста на ова Ре-
шение да го брише должникот од својата евиденција. 

Од Основен суд – Прилеп.                               (52705)    
__________ 

  
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 Делфина Зајкоска од Прилеп, 
со Решение Ст. бр. 85/22 од 23.9.2022 година, отвори 
стечајна постапка спрема должникот Друштво за про-
изводство, промет и услуги „99-МИКИ“ увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп со седиште на ул. „Лазо Попоски“ бр. 
5 Прилеп, запишано во Решението на Централен регис-
тар на РСМ, со ЕМБС 5605300 и ЕДБ 4021002134707, 
со жиро-сметка бр. 280100000001031 депонент на Силк 
Роуд банка АД Скопје и претежна дејност 47.24 – Трго-
вија на мало со леб, печива, колачи и слатки во специ-
јализирани продавници.  

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Централниот регистар по правосилноста на ова ре-
шение да го брише должникот од својата евиденција. 

Од Основен суд – Прилеп.                               (52707) 
__________ 

 
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 Љубица Зајкоска, со Решение 
Ст. бр. 88/2022 од 13.10.2022 година, отвори стечајна 
постапка спрема должникот Друштво за производство, 
промет, превоз и услуги ДАЦ-МАРИЈА-ТРАНС увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп со седиште на ул. „Киро Ќо-
соски“ бр. 1 Прилеп, со ЕМБС 6616119 и ЕДБ 
4021010512770, со жиро-сметка бр. 300020000484938 
депонент на Комерцијална банка АД Скопје, со пре-
тежна дејност 49.41 – Товарен патен транспорт.  

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Централниот регистар по правосилноста на ова ре-
шение да го брише должникот од својата евиденција. 

Од Основен суд – Прилеп.                               (52708) 
__________ 

 
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 Љубица Зајкоска, со Решение 
Ст. бр. 84/2022 од 13.10.2022 година, отвори стечајна 
постапка спрема должникот Друштво за производство, 
промет и услуги СЕРВИС ИЛИЈАС увоз-извоз ДООЕЛ 
с. Дебреште, Долнени, со седиште на ул. „Населено 
место без уличен систем“ бр. 75 с. Дебреште, Долнени, 
со ЕМБС 7325215 и ЕДБ 4048018502469, со жиро-
сметка бр. 270073252150166 депонент на Халк банка 
АД Скопје, претежна дејност 45.20 – Одржување и 
поправка на моторни возила.  

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Централниот регистар по правосилноста на ова ре-
шение да го брише должникот од својата евиденција. 

Од Основен суд – Прилеп.                               (52709) 
__________ 

 
Со Решение на стечајниот судија при Основниот 

суд во Струмица под Ст. бр. 41/22 од 19.10.2022 годи-
на, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање стечајна постапка над должни-

кот Друштво за трговија БЕЛВАС-ПРОМЕТ ДООЕЛ 
увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Братство 
единство“ бр. 51/15 Струмица, со ЕДБ 4027992117028, 
ЕМБС 4462491. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се именува Драган 

Шекерџиев од Струмица на ул. „Јанко Цветинов“ бр. 
46, со моб. тел. 070/836-831. 

Се одредува општа забрана за располагање со имо-
тот на должникот, забрана за оптоварување-ставање 
под хипотека на недвижниот имот и ставање во залог 
на подвижниот имот во сопственост на должникот. 

Привремениот стечаен управник е должен: 
- да го заштити имотот на должникот со сите соод-

ветни средства,  
- да дава согласност на органите на управување на 

должникот, за водење на работењето се до донесување 
на одлуката за отворање стечајна постапка, со цел да се 
избегне значително намалување на имотот и  

- да испита дали должникот има имот над кој може 
да се отвори и е доволен за спроведување на стечајната 
постапка и намирување на трошоците на стечајната по-
стапката и побарувањето на доверителите. 

Рочиште за испитување на условите за отворање 
стечајна постапка на должникот се закажува за ден 
22.11.2022 година во 12:45 часот.  

Против ова Решение не е дозволена жалба.   
Од Основен суд – Струмица.                           (52710) 

 
 

Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  
 
  

Се продава земјоделско земјиште заведенo во Имо-
тен Лист бр.275 за КО ГРАДИШТЕ, построено под 
следниве ознаки: КП бр.3739, дел 1, м. в. „Сув бунар“, 
к. к. 16000, класа 5, со површина од 1694 м2, во сосоп-
ственост на од 11/48 на Горјанча Китановски с. Гра-
диште, од 12/240 на Ивана Китановска с. Доброшане, 
од 2/12 на Раде Ангеловски с. Доброшане, од 1/48 на 
Снежана Китановска с. Доброшане, од 2/12 на Стое 
Китановски с. Доброшане, од 48/240 Ванчо Китанов-
ски с. Доброшане, од 1/6 на Игор Китановски с. Добро-
шане, за купопродажна цена во износ од 312.543,00.  

Се повикуваат сите соседите граничари и сосоп-
ственици со земјиштето што се продава во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на РСМ“, да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та и изјавите да ги достават до нотарот Мартин Божи-
новски со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр.45/1-1 
во Куманово. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство.                                                                          (52468) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште на КП бр.239, м.в. 
„Бели камен“, катастарска култура 11000, класа 7, со 
површина од 1226 м2, запишанo во Имотен лист бр.885 
во КО Ново село-вонград издаден од АКН на РСМ, Од-
деление за катастар на недвижности-Струмица, за ку-
попродажна цена од 79.399 денари сопственост на 
Александар Стаменов од Скопје, Карпош.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување: заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, како и соседите чиешто земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се 
изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Стевица Јанева, со седиште на ул. „Ле-
нинова“ бр.3, зграда 1/1-кат ПР, Струмица.         (52469) 
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Се продава земјоделско земјиште во сопственост на 
Благоја Димовски, на КП 675, место викано зад црква, 
катастарска култура нива, класа 5, со површина од 183 
м2, запишано во Имотен лист број 435 за КО Говрлево, 
за продажна цена од 10 евра/м2 во денарска про-
тиввредност.  

Се повикуваат заедничарите, сосопствениците и со-
седите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од објавата во „Служ-
бен весник на РСМ“ писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно, го губат правото на 
првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Стела Лазаревска од Скопје со седиште 
на бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.19 лок. 50 при-
земје, Скопје.                                                           (52472) 

__________ 
  

Над недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, лоциран 
на КП број 893/1, влез 1, кат К2, број 13, намена на по-
себен дел од зграда стан, со внатрешна површина 50 
м2, КП број 893/1, влез 1, кат К2, број 13, намена на по-
себен дел од зграда пп, со внатрешна површина 3 м2, 
КП број 893/1, влез 1, кат ПО-1, број 32, намена на по-
себен дел од зграда ГМЗП, со внатрешна површина 14 
м2, евидентиран во Лист за предбелешка на градба 
бр.89615 за КО Карпош, во сопственост на заложниот 
должник РАИС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со ЕМБС 6177859, заснован е залог со Нотар-
ски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен 
имот со својство на извршна исправа, врз основа на До-
говор за станбен кредит ОДУ бр. 569/2022 од 
20.10.2022 година, од нотарот Муамет Шеху од Скопје, 
во корист на заложниот доверител НЛБ банка АД 
Скопје, за обезбедување на парично побарување со из-
нос од 3.188.521 денари, дадени од страна на НЛБ бан-
ка АД Скопје, зголемена за износот на споредните по-
барувања, а кое побарување произлегува од Договорот 
за кредит за купување на станбен простор кое заложно 
право е запишано во Агенција за катастар на недвиж-
ности на РСМ - Скопје.                                          (52476) 

__________ 
  

Врз недвижниот имот- -стан-дуплекс и помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон) во градба, со при-
растоци и припадоци, сега и во иднина, заведени на к. 
П 24468 дел 1 со катастарски индикации:  

- Ред. број 54, број на зграда 3, влез 3, кат МА, број 
15, намена на посебен дел од зграда помошни пов-
ршини, внатрешна површина 2 м2;  

Ред. број 55, број на зграда 3, влез 3, кат МА, број 
15, намена на посебен дел од зграда стан, внатрешна 
површина 35 м2;  

- Ред. број 56, број на зграда 3, влез 3, кат К3, број 
15, намена на посебен дел од зграда помошни пов-
ршини, внатрешна површина 3 м2;  

- Ред. број 57, број на зграда 3, влез 3, кат К3, број 
15, намена на посебен дел од зграда стан, внатрешна 
површина 27 м2, со сите припадоци и прирастоци сега 
и во иднина, евидентиран во Лист за предбележување 
на градба бр.83851 за КО Куманово на име на заложни-
те должници Друштво за производство, трговија, гра-
дежништво и услуги БАЈДЕВСКИ ДООЕЛ увоз- извоз 
Куманово, ЕМБС 5794676 и Друштво за производство, 
трговија, градежништво и услуги МИА ИНВЕСТ-
МЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ЕМБС 7577125 
во корист на НЛБ банка АД Скопје, како обезбедување 
на максимален износ на побарување од 59.300,00 евра 
по основ Договор БР. KR2022/78472 за одобрување на 
станбен кредит на 17.10.2022 година спрема должници 
Спасовска Милена со МБ 2612991425007 и Стевковски 

Дејан со МБ 0709987420056, воспоставена е хипотека 
од прв ред со НОТАРСКИ АКТ-Договор за хипотека 
ОДУ бр.256/22 од 20.10.2022 година на нотарот Габри-
ела Денковска Спасовска од Куманово.               (52482) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
3934, место викано „Падина“, катастарска култура зз / 
н, класа 5, вкупна површина 4420 м2, КП бр. 4110, мес-
то викано „Падина“, катастарска култура зз / л, класа 3, 
вкупна површина 638 м2, КП бр. 4579, дел 2, место ви-
кано „Падина“, катастарска култура зз / н, класа 4, 
вкупна површина 1246 м2, запишани во Имотен лист 
бр. 2207 во КО Сушица сосопственост на Трајко Ди-
митриев од Сушица, Габриела Ефтимова од Ангелци, 
Митко Димитриев од Сушица, Велика Кармазичева од 
Радово, Благој Димитриев од Штип, за вкупна купоп-
родажна цена од 16.500 евра.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чиешто земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата (согласно со член 15 
од Законот за земјоделско земјиште „Сл. весник на 
РМ“ бр. 135/07 од 8.11.2007 година). Во спротивно, го 
губат правото на првенство и сопственикот може зем-
јоделското земјиште да го понуди на друго физичко 
или правно лице.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Надица Чаушевска Заева, ул. „Лени-
нова“ бр. 3, Струмица.                                            (52706) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - ДОГОВОР за залог 
врз недвижност - ХИПОТЕКА (со својство на извршна 
исправа) сочинет од нотар Дарко Стојкоски под ОДУ 
бр.932/22 од 20.10.2022 год. склучен меѓу Прокредит 
банка АД Скопје, со седиште на ул. „Манапо“ бр. 7, 
Скопје - Карпош, Карпош, со ЕМБС 5774136, и ЕДБ 
4030003482066, како заложен доверител и Друштво за 
трговија услуги и градежништво М3 ПЛУС ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. „Радишанска Лево“ бр. 112 
Радишани, Бутел, со ЕМБС 6975305 и ЕДБ 40380145-
08785, како заложен должник, се врши упис на залож-
но право – хипотека од ПРВ ред и тоа: идна недвиж-
ност објект во градба – стан и помошни простории (те-
раса, лоѓија, балкон) во градба, кој се наоѓа во Скопје, 
КО Гази Баба, построени на КП 957, влез 2, кат К2, 
број 9, намена на посебен дел од зграда стан, со пов-
ршина од 48 м2 и КП 957, влез 2, кат К2, број 9, намена 
на посебен дел од зграда помошни простории (тераса, 
лоѓија, балкон), со површина од 5 м2, запишани во 
Лист за предбележување на градба број 48249 за КО 
Гази Баба, заснована врз основа на ДОГОВОР ЗА 
СТАНБЕН КРЕДИТ бр. 00122560 склучен во Скопје на 
ден 20.10.2022 година, со износ од 40.200,00 евра.  

(52711) 
__________ 

  
Врз основа на Нотарски акт-Договор за залог врз 

недвижност-Хипотека (со својство на извршна ис-
права) сочинет од нотарот Дарко Стојкоски под ОДУ 
бр.936/22 од 21.10.2022 г. склучен меѓу ХАЛК БАНКА 
АД Скопје, со седиште на ул. „Св. Кирил и Методиј“ 
бр.54, Скопје, Центар, со ЕМБС 4627148 и ЕДБ 
4030993162028, како заложен доверител и Друштво за 
монтажа, ремонт и сервисирање на лифтови ЅОНЕ ЛИ-
ФТ ДООЕЛ увоз-извоз с. Јурумлери, Скопје, со седиш-
те на ул. „3“ бр. 27-А Јурумлери, Гаази Баба, со ЕМБС 
6236421 и ЕДБ 4030007637625, како заложен должник, 
се врши упис на заложно право – ХИПОТЕКА од ПРВ 
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ред врз следната недвижност:__ идна недвижност об-
јект во градба – стан и помошни простории (тераса, ло-
ѓија, балкон) во градба, кој се наоѓа во Скопје, КО Гази 
Баба, построени на КП 1022, дел 1, влез 1, кат МА, број 
13, намена на посебен дел од зграда стан, со површина 
од 33м2 и КП 1022, дел 1, влез 1, кат МА, број 13, на-
мена на посебен дел од зграда помошни површини (те-
раса, лоѓија, балкон), со површина од 4 м2, запишани 
во Лист за предбележување на градба број 48190 за КО 
Гази Баба, изваден од Агенција за катастар на недвиж-
ности на Република Северна Македонија, заснована врз 
основа на ДОГОВОР БР. KR2022/28887 за одобрување 
на станбен кредит склучен во Скопје на ден 18.10.2022 
година, на износ од: 46.860,00 евра.                     (52712) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште - пасиште во мес-
то викано „Мерата“, класа 5, право на недвижност на 
КП бр. 1176/1, со површина од 7.611 м2, нива во место 
викано „Пепелашница“, класа 6, право на недвижност 
на КП бр. 1451, со површина од 3. 584 м2, нива во мес-
то викано „Лески“, класа 6, право на недвижност на КП 
бр. 1460, со површина од 3. 256 м2, шума во место ви-
кано „Лески“, класа 4, право на недвижност на КП бр. 
1461, со површина од 1.149 м2, нива во место викано 
„Лески“, класа 5, право на недвижност на КП бр. 1472, 
со површина од 1.827 м2, нива во место викано „Аз-
винје“, класа 6, право на недвижност на КП бр. 1504, 
со површина од 2.119 м2, пасиште во место викано 
„Шарбанов дол“, класа 4, право на недвижност на КП 
бр. 1534, со површина од 431 м2, пасиште во место ви-
кано „Шарбанов“, класа 4, право на недвижност на КП 
бр. 1535, со површина од 5. 994 м2, нива во место вика-
но „Смилева дрма“, класа 6, право на недвижност на 
КП бр. 1656, со површина од 1.480 м2, запишани во 
Имотен лист број 308 за КО Д. Липовиќ, пасиште во 
место викано „Мерата“, класа 5, право на недвижност 
на КП бр. 1176/1, со површина од 7. 611 м2, нива во 
место викано „Дубрава“, класа 7, право на недвижност 
на КП бр. 1080, со површина од 11. 625 м2, шума во 
место викано „Шарбанов дол“, класа 4, право на нед-
вижност на КП бр. 1538, со површина од 13. 529 м2, 
шума во место викано „Кулата“, класа 4, право на нед-
вижност на КП бр. 1840, со површина од 2. 175 м2, шу-
ма во место викано „Четало“, класа 4, право на недвиж-
ност на КП бр. 2134, со површина од 16. 262 м2, запи-
шани во Имотен лист број 123 за КО Долни Липовиќ, 
шума во место викано „Кулата“, класа 4, право на нед-
вижност на КП бр. 1860, со површина од 4. 153 м2, шу-
ма во место викано „Шабанов дол“, класа 4, право на 
недвижност на КП бр. 2119, со површина од 5. 123 м2, 
нива во место викано „Базов дол“, класа 6, право на 
недвижност на КП бр. 65, со површина од 9.531 м2, за-
пишани во Имотен лист број 538 за КО Д. Липовиќ, во 
сопственост на Марко Ѓоргиев од Градашорци за цена 
од 180.000 денари.  

 Се повикуваат лицата кои согласно со чл. 15, став 1 
од Законот за земјоделскo земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 135/2007) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава) на посочениот недвижен имот, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство на купување.  

 Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (52713) 

Сосопствениците Ацо Стефковски и Даница Мар-
ковска ги продаваат во целост своите идеални делови 
од недвижниот имот кој што се наоѓа во Скопје, КП 
бр.2730, место викано/улица „Црвеника“, катастарска 
култура ЗЗ ГР, класа 4, во вкупна површина од 1069 
м2, заведен во Имотен лист број 2459 за КО Црешево 
издаден од Агенција за катастар на недвижности 
Скопје, за вкупна купопродажна цена од 2.138,00 евра 
(две илјади сто триесет и осум евра) во денарска про-
тиввредност сметано по среден курс на еврото на НБР-
СМ на денот на уплатата.  

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 објавување на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенствено ку-
пување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Катерина Митревска на бул. „Кузман Ј. 
Питу“ бр.26/1, мезанин лок. 11, Општина Аеродром, 
Скопје.                                                                      (52714) 

__________ 
  

Се продава една идеална шестина (1/ 6) од недвжен 
имот – земјоделско земјиште, со КП 145, дел 1, со пов-
ршина од 1435 м2, КП 149, со површина од 1945 м2, 
КП 168, со површина од 19009 м2, КП 251, со површи-
на од 4289 м2 и КП 498, со површина од 1591 м2, запи-
шани во Имотен лист бр. 276 за КО Руница, на име на 
продавачот Арсим Азиро, за цена од 20 денари (двае-
сет денари) за м2.  

Се повикуваат сите сосопственици и соседи - гра-
ничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РСМ“ писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Татјана Трајковска од Куманово, ул. 
„Пелинска“ бр. 3.                                                    (52715) 

__________ 
  

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот, 
со својство на извршна исправа, (ДОГОВОР ЗА ХИ-
ПОТЕКА) составен во форма на нотарски акт од но-
тарoт Зорица Пулејкова, Скопје, под ОДУ број 513/22 
од 21 октомври 2022 година, склучен меѓу ШПАРКА-
СЕ БАНКА АД СКОПЈЕ, како заложен доверител и за 
Друштвото за меѓународен транспорт и шпедиција ДЕ-
НИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. „34“ број 22 Илинден, Илинден во 
Скопје, со матичен број ЕМБС 4408802, како заложен 
должник, заради обезбедување на побарување на за-
ложниот доверител во износ од 43.700 евра_ (четирие-
сет и три илјади и седумстотини евра), со трошоци и 
споредни побарувања засновано е заложно право-хипо-
тека од прв ред врз недвижен имот сопственост на за-
ложниот должник и тоа: стан во објект во градба во 
Скопје, на адреса: „Б. Стефковски“, на КП број 1883 
дел 3 во КО Маџари, број на зграда 0, влез 1, кат К6, 
број 64, со намена на посебен/заеднички дел од зграда 
и друг објект стан, со површина од 41 метри квад-
ратни, влез 1, кат К6, број 64 со намена на посебен/за-
еднички дел од зграда и друг објект помошни просто-
рии (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 4 метри 
квадратни, видно од Лист за предбележување на градба 
број 70346 за КО Маџари.                                      (52841) 
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Со Договор за залог (хипотека) на недвижен имот 
со својство на извршна исправа солемнизиран-пот-
врден од нотарот Соња Божинкочева од Струмица под 
ОДУ бр.812/22 од 20.10.2022 година, заради обезбеду-
вање на паричното побарување во износ од 500.000 ев-
ра во денарска противвредност, кое произлегува од 
Рамковен договор за банкарски услуги број 0905/5560-
2/2022 од 6.10.2022 година, склучен помеѓу заложниот 
доверител УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАН-
КА АД Скопје и должникот - заложен должник Друш-
тво за производство, трговија и услуги СОЛАР ГРУП 
ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз с. Градошорци, Василево, со 
седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ 
бр.374, Градашорци, Василево, со ЕМБС 7531915 како 
корисник, во корист на заложниот доверител УНИВЕР-
ЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Скопје засно-
вано е заложно право-хипотека врз недвижен имот - 
Градежно неизградено земјиште во КО Водоча, со сите 
припадоци, прирастоци, доградби и надградби, сега и 
во иднина и тоа: Градежно неизградено земјиште на 
КП Бр.250, м. в. „Герено“, катастарска култура гз, гнз, 
со површина од 8667 м2, Градежно неизградено зем-
јиште на КП Бр.252, м. в. „Геренот“, катастарска култу-
ра гз, гнз, со површина од 1156 м2, во КО Водоча, вид-
но од Имотен лист број 840 за КО Водоча издаден од 
АКН на РСМ-Одделение за катастар на недвижности 
Струмица, во сопственост на должникот-заложен 
должник Друштво за производство, трговија и услуги 
СОЛАР ГРУП ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз с. Градошо-
рци, Василево, како и: стан во градба во Струмица со 
сите припадоци, прирастоци, адаптации, доградби и 
надградби, изградени со или без правен основ, сега и 
во иднина и тоа: КП 7034/11, влез 2, кат ПР, број 6, на-
мена на посебен дел од зграда - стан, со површина од 
155 м2, КП 7034/11, влез 2, кат ПР, број 6, намена на 
посебен дел од зграда - помошни површини (тераса, 
лоѓија, балкон), со површина од 10 м2, кој имот во 
Лист за предбележување на градба број 56662 за КО 
Струмица е заведен под реден број 293 и 294 и за кој 
објект право на градење согласно правосилно Одобре-
ние за градење УП1 Бр.20-400 од 29.10.2020 донесено 
од Градоначалник на Општина Струмица и правосилно 
на ден 22.10.2019 година има Друштво за градежниш-
тво, производство, трговија и услуги РАНВЕЈ ИНЖЕ-
НЕРИНГ ДОО Струмица, ЕМБС 6957773.          (52842) 

__________ 
  

Со Договор за регистриран залог врз удели со свој-
ство на извршна исправа солемнизиран-потврден од 
нотарот Соња Божинкочева од Струмица под ОДУ 
бр.810/22 од 20.10.2022 година, заради обезбедување 
на паричното побарување во износ од 500.000 евра во 
денарска противвредност, кое произлегува од Рамковен 
договор за банкарски услуги број 0905/5560-2/2022 од 
6.10.2022 година, склучен помеѓу заложниот доверител 
УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД 
Скопје и должникот - заложен должник Друштво за 
производство, трговија и услуги СОЛАР ГРУП ЕНЕР-
ЏИ ДОО увоз-извоз с. Градошорци, Василево, со се-
диште на ул. „Населено место без уличен систем“ 
бр.374, Градашорци, Василево, со ЕМБС 7531915 како 
корисник, во корист на заложниот доверител УНИВЕР-
ЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Скопје засно-
вано е ЗАЛОЖНО ПРАВО-РАЧЕН ЗАЛОГ ВРЗ УДЕ-
ЛИ и тоа: 1. Удел кој се состои од паричен влог во из-
нос од 150.000 денари во Друштво за производство, тр-
говија и услуги СОЛАР ГРУП ЕНЕРЏИ ДОО увоз-из-
воз с. Градошорци, Василево, со седиште на ул. „Насе-
лено место без уличен систем“ бр.374, Индустриска 
зона/Градошорци, Василево, со ЕМБС 7531915, соп-
ственост на заложниот должник Митко Љочев од Стру-

мица, со ембг 1609960460004, 2. Удел кој се состои од 
паричен влог во износ од 250.000 денари во Друштво 
за производство, трговија и услуги СОЛАР ГРУП 
ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз с. Градошорци, Василево, со 
седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ 
бр.374, Индустриска зона/Градошорци, Василево, со 
ЕМБС 7531915, сопственост на заложниот должник 
Друштво за трговија и услуги ВЕБ-ИНВЕСТ ДООЕЛ 
Скопје, ЕМБС 7217960, 3. Удел кој се состои од пари-
чен влог во износ од 200.000 денари во Друштво за 
производство, трговија и услуги СОЛАР ГРУП ЕНЕР-
ЏИ ДОО увоз-извоз с. Градошорци, Василево, со се-
диште на ул. „Населено место без уличен систем“ 
бр.374, Индустриска зона/Градошорци, Василево, со 
ЕМБС 7531915, сопственост на заложниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги СИНЕР-
ЏИ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица, ЕМБС 
7563493, сето видно од Тековна состојба бр.0805-
50/150820220004809 од 20.10.2022 година издадена од 
Централен Регистар на Република Северна Македонија 
и Книга на удели издадена од Друштво за производ-
ство, трговија и услуги СОЛАР ГРУП ЕНЕРЏИ ДОО 
увоз-извоз с. Градошорци, Василево, со седиште на ул. 
„Населено место без уличен систем“ бр.374, Градошо-
рци, Василево, со ЕМБС 7531915 и потпишана од упра-
вител Васко Јорданов од Струмица, сето детално опи-
шано во Записник за опис и попис на подвижни пред-
мети-удели заверен под УЗП бр.4716/2022 од 20.10.2022 
година од нотарот Соња Божинкочева од Струмица.  

(52843) 
__________ 

  
Со Договор за невладетелски залог врз подвижен 

предмет со својство на извршна исправа солемнизиран-
потврден од нотарот Соња Божинкочева од Струмица 
под ОДУ бр.811/22 од 20.10.2022 година, заради обез-
бедување на паричното побарување во износ од 
500.000 евра во денарска противвредност, кое произле-
гува од Рамковен договор за банкарски услуги број 
0905/5560-2/2022 од 6.10.2022 година, склучен помеѓу 
заложниот доверител УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИ-
ОНА БАНКА АД Скопје и должникот - заложен долж-
ник Друштво за производство, трговија и услуги СО-
ЛАР ГРУП ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз с. Градошорци, 
Василево, со седиште на ул. „Населено место без ули-
чен систем“ бр.374, Градашорци, Василево, со ЕМБС 
7531915 како корисник, во корист на заложниот дове-
рител УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
АД Скопје засновано е ЗАЛОЖНО ПРАВО-НЕВЛА-
ДЕТЕЛСКИ ЗАЛОГ ВРЗ ПОДВИЖЕН ПРЕДМЕТ и 
тоа:-Фотоволтаична електрана Водоча, ФВ модули – 
Trina Solar - Vertex S 650-665 W bifacial/ инвертери 
Huawei Sun2000-100KTL/ метална конструкција/Тра-
фостаница со комплетна опрема составена од следните 
компоненти и материјали:1. Фотоволтаичен модул- 
Trina Vertex bifacial 665W (TSM-DEG21C.20), единечна 
мерка парче, количина 1136, 2. Трофазен инвертор- 
HUAWEI SUN2000-100 KTL-M1 Smart, единечна мер-
ка парче, количина 6, 3. Трофазен инвертер- HUAWEI 
SUN2000-30 KTL-M3 Smart, единечна мерка парче, ко-
личина 1, 4. Метална конструкција за земјена пов-
ршина- SMS-212L SOLARsk, единечна мерка комплет, 
количина 1, 5. Трафостаница за 1 фотоволтаична елек-
трана, единечна мерка комплет, количина 1, 6. AC/DC 
кабли, кабел за заземјување, MC4 конектори и др., еди-
нечна мерка комплет, количина 1, 7. Проектирање, еди-
нечна мерка комплет, количина 1, 8. Камери за монито-
ринг, единечна мерка комплет, количина 1, 9. Ограда, 
единечна мерка комплет, количина 1, видно од Про-
Фактура бр. ПФ-ФИ-0310-22-1 од 3.10.2022 година из-
дадена од ФЕРО ИНВЕСТ ДОО Скопје и Понуда за 
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проектирање, испорака и изведба на 750,00 кWp фото-
волтаична централа, дадена од ФЕРО ИНВЕСТ ДОО 
Скопје, сето детално опишано во Записник за опис на 
подвижни предмети заверен под УЗП бр.4715/2022 од 
20.10.2022 година од нотарот Соња Божинкочева од 
Струмица, во идна сопственост на должникот-заложен 
должник Друштво за производство, трговија и услуги 
СОЛАР ГРУП ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз с. Градошо-
рци, Василево, ЕМБС 7531915.                             (52844) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1316, место викано/улица „Јазот“, катастарска култура 
зз н, класа 4, површина 901.512 м2, заведена во Имотен 
лист број 354 за КО Горно Агларци, имотот е на Ицо 
Ѓорѓиевски од Новаци, ул. „1“ б. б., Долно Агларци, со 
дел на посед 18/3455 и се продава за цена од 4.697 евра 
во денарска противвредност, според средниот курс на 
НБРСМ на денот на плаќањето, а данокот на промет на 
недвижностите, адвокатските и нотарските трошоци и 
другите трошоци во врска со реализацијата на Догово-
рот за продажба ги плаќа купувачот.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите кои граничат 
со наведената парцела, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенствено купување. Изјавите за при-
фаќањето на понудата да се достават до нотарот Љупка 
Караџовска-Главинче од Битола, ул. „Филип Втори 
Македонски“ бр. 13/1, Битола.                              (52857) 

__________ 
  

Се продава недвижност што претставува: КП 
бр.899 м. в. „Голема нива“, кат. култ. зз-н кл. 5 со П 
266 м2, , зав. во лист Б во Имотен лист бр.295 за КО 
Белица, за вкупна купопродажна цена од 184.500 дена-
ри сосопственост на Атанасоски Игор од Скопје ул. „Б. 
Сарафов“ бр.43/1/7 и Атанасоски Никица од Скопје 
бул. „Ј. Сандански“ бр.62/3/6.  

Се повикуваат граничарите на горенаведената ка-
тастарска парцела дека се продава и во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата во спротивно ќе го губат правото на првенство.  

Изјавата со понудите да се испратат до нотарот Иса 
Ајдини од Кичево ул. „К. Ј. Питу“ б. б.                (52858) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот - земјиште во сопстве-
ност на Стојан Стевковски, обележано на КП 769, дел 
3, место викано „А. Чешма“, култура лозје, со површи-
на од 1248 м2, според Имотен лист број 1084 за КО 
Илинден -вон град за купопродажна цена со износ од 
12.480,00 евра (дванаесет илјади четиристотини и 
осумдесет евра) во денарска противвредност.  

Согласно со Законот за земјоделско земјиште, се 
повикуваат лицата кои имаат право на првенствено ку-
пување, на посочениот недвижен имот, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-
ват до нотарот Анета Петровска Алексова, Центар, 
Скопје, на ул. „Никола Вапцаров“ бр.3/1.            (52861) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот - земјиште во сопстве-
ност на Стојан Стевковски, обележано на КП 764, дел 
2, место викано „А. Чешма“, култура 11000, класа 4, со 

површина од 3738 м2, според Имотен лист број 1084 за 
КО Илинден -вон град за купопродажна цена во износ 
од 74.760,00 евра (седумдесет и четири илјади седумс-
тотини и шеесет евра) во денарска противвредност.  

Согласно со Законот за земјоделско земјиште, се 
повикуваат лицата кои имаат право на првенствено ку-
пување, на посочениот недвижен имот, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-
ват до нотарот Анета Петровска Алексова, Центар, 
Скопје, на ул. „Никола Вапцаров“ бр.3/1.            (52862) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хи-
потека) врз недвижен имот со својство на извршна ис-
права, составен од нотарот Анета Петровска-Алексова, 
Скопје, под ОДУ 2418/2022 од 30.9.2022 година, склу-
чен помеѓу НЛБ БАНКА АД Скопје, како заложен до-
верител, Раде Георгиев, како должник-иден заложен 
должник и Ангела Георгиев, како должник и Друштво 
за производство, трговија и услуги САНИК ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДООЕЛ увоз -извоз Скопје, како заложен долж-
ник, засновано е: заложно право - залог (хипотека) од 
нареден ред со сите прирастоци и припадоци, сега и во 
иднина, во корист на заложниот доверител, врз недви-
жен имот стан во градба во Скопје со сите сегашни и 
идни припадоци и прирастоци и тоа: КП 5737, дел 1, 
зграда 2, влез 3, кат МА, број 16, намена на посебен/за-
еднички дел од зграда и друг објект - стан, со внатреш-
на површина од 73 м2, КП 5737, дел 1, зграда 2, влез 3, 
кат МА, број 16, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект- помошни површини (тераса, ло-
ѓија, балкон), со внатрешна површина од 4 м2, КП 
5737, дел 1, зграда 2, влез 1, кат ПО-3, број 196/197, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект- 
гаражно место во затворен простор, со отворена пов-
ршина од 14 м2. Според Лист за предбележување на 
градба 60676 за КО Кисела Вода 1, издаден од Агенци-
ја за Катастар на недвижности-Скопје, сопственост на 
заложниот должник, како обезбедување по ДОГОВОР 
БР. KR2022/78631 за одобрување на Златен станбен 
кредит, склучен во Скопје на ден 22.9.2022 година, во 
висина на денарска противвредност од 75.000,00 евра 
(седумдесет и пет илјади евра), кое заложно право е ре-
гистрирано во Агенција за катастар на недвижности – 
Скопјe.                                                                      (52863) 
 
 

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

                                                                И. Бр.607/2022  
 

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

„Сл. весник на РМ“ бр. 72 од 12.4.2016 г. и Закон за из-
менување и дополнување на законот за извршување 
„Сл. весник на РМ“ бр.233 од 20.12.2018 година)  

 
Извршителот Александар Чамовски постапувајќи 

по предлог на доверителот ДПТУ Дади - Компани ДО-
ОЕЛ с. Јакимово од Виница и седиште на с. Јакимово, 
против должникот ДТГТ Форти Инг ДООЕЛ Струмица 
од Струмица со седиште на ул. „Васил Сурчев“ бр.1А, 
заради остварување на парично побарување, на ден 
25.10.2022 година го       
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ПОВИКУВА 
 
Должникот ДТГТ Форти Инг ДООЕЛ Струмица од 

Струмица со седиште на ул. „Васил Сурчев“ бр.1А да 
се јави во канцеларијата на извршителот на ул. „Васил 
Сурчев“ бр.20 влез 1 локал 3 Струмица, заради доста-
вување на  

- НАЛОГ за извршување (врз основа на член 96 од 
Законот за извршување) И. Бр.607/2022 од 29.9.2022 
година, ВО РОК ОД 1 (еден) ДЕН, сметано од денот на 
последното објавување на ова јавно повикување во јав-
ното гласило.  

СЕ ПРЕДУПРЕДУВА должникот ДТГТ Форти Инг 
ДООЕЛ Струмица дека ваквиот начин на доставување 
се смета за уреден и дека за негативните последици кои 
можат да настанат ги сноси самата странка.    

Оваа јавна објава се објавува преку дневниот печат 
„Нова Македонија“ која е во оптек на целата територи-
ја на Република Северна Македонија како и на веб-
страницата на комората.  

Објавата се врши и со еднократна објава во „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ од кога 
започнуваат да течат роковите за постапување. 

 
                                                        Извршител, 
                                          Александар Чамовски, с. р. 

(52849) 
__________ 

  
                                                                И. Бр.606/2022  

 
ЈАВНА ОБЈАВА 

(Врз основа на член 48 од Законот за извршување, 
„Сл. весник на РМ“ бр. 72 од 12.4.2016 и Закон за изме-
нување и дополнување на законот за извршување „Сл. 
весник на РМ“ бр.233 од 20.12.2018 година)  

 
Извршителот Александар Чамовски постапувајќи 

по предлог на доверителот ДПТУ Дади - Компани ДО-
ОЕЛ с. Јакимово од Виница и седиште на с. Јакимово, 
против должникот ДТГТ Форти Инг ДООЕЛ Струмица 
од Струмица со седиште на ул. „Васил Сурчев“ бр.1А, 
заради остварување на парично побарување, на ден 
25.10.2022 година го     

 
ПОВИКУВА 

 
Должникот ДТГТ Форти Инг ДООЕЛ Струмица од 

Струмица со седиште на ул. „Васил Сурчев“ бр.1А да 
се јави во канцеларијата на извршителот на ул. „Васил 
Сурчев“ бр.20 влез 1 локал 3 Струмица, заради доста-
вување на  

- НАЛОГ за извршување (врз основа на член 96 од 
Законот за извршување) И. Бр.606/2022 од 29.9.2022 
година, ВО РОК ОД 1 (еден) ДЕН, сметано од денот на 
последното објавување на ова јавно повикување во јав-
ното гласило.  

СЕ ПРЕДУПРЕДУВА должникот ДТГТ Форти Инг 
ДООЕЛ Струмица дека ваквиот начин на доставување 
се смета за уреден и дека за негативните последици кои 
можат да настанат ги сноси самата странка.    

Оваа јавна објава се објавува преку дневниот печат 
„Нова Македонија“ која е во оптек на целата територи-
ја на Република Северна Македонија како и на веб-
страницата на комората.  

Објавата се врши и со еднократна објава во „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ од кога 
започнуваат да течат роковите за постапување.  

 
                                                      Извршител,  
                                          Александар Чамовски, с. р. 

(52850) 

Н Е В А Ж Е Ч К И  Д О К У М Е Н Т И  
 
  
Лична карта  
Лична карта бр. A2586358  на име Јелица Дургутовска, 
Скопје. (52488) 
Лична карта бр. A2262740  на име Мурадије Ел Јоусиф, 
Скопје. (52489) 
Лична карта бр. M0118523  на име Ерол Исмаили, 
Скопје. (52490) 
Лична карта бр. A2153969  на име Гордана Пецевска, 
Скопје. (52491) 
Лична карта бр. M0039169  на име Цвета Колева, 
Скопје. (52492) 
Лична карта бр. A2682505  на име Љубомир 
Кецкаровски, Скопје. (52493) 
Лична карта бр. G1146929  на име Дашмире Гуци, 
Скопје. (52494) 
Лична карта бр. A2707076  на име Марика Ололоска, 
Скопје. (52495) 
Лична карта бр. M0042265  на име Лорета Сали, 
Скопје. (52496) 
Лична карта бр. A2614370  на име Снежана 
Јагуриноска, Скопје. (52497) 
Лична карта бр. G1204697  на име Шериф Мемед, 
Скопје. (52498) 
Лична карта бр. A2265934  на име Симе Митевски, 
Скопје. (52499) 
Лична карта бр. A2100908  на име Љупчо Зифовски, 
Берово. (52502) 
Лична карта бр. A2709788  на име Методи Дончевски, 
Делчево. (52503) 
Лична карта бр. M0134842  на име Сунчица 
Стојковска, Делчево. (52504) 
Лична карта бр. A2738792  на име Ристо Прчев, 
Гевгелија. (52506) 
Лична карта бр. G1231065  на име Ќаније Муареми, 
Гостивар. (52511) 
Лична карта бр. N0014413  на име Имрли Јакупи, 
Гостивар. (52512) 
Лична карта бр. W0001152  на име Мухамед Шахини, 
Гостивар. (52513) 
Лична карта бр. G1500178  на име Сејра Зендели, 
Гостивар. (52514) 
Лична карта бр. G1333094  на име Валдете Мухареми, 
Гостивар. (52515) 
Лична карта бр. G1414035  на име Насвије Алији, 
Гостивар. (52516) 
Лична карта бр. G1128604  на име Бесмир Шабани, 
Гостивар. (52517) 
Лична карта бр. N0082993  на име Салман Салмани, 
Гостивар. (52518) 
Лична карта бр. A2458372  на име Тодор Лазов, 
Кавадарци. (52522) 
Лична карта бр. A2454420  на име Љупчо Атанасов, 
Кавадарци. (52523) 
Лична карта бр. M0169993  на име Веле Цветаноски, 
Кичево. (52524) 
Лична карта бр. M0275665  на име Анка Велкова, 
Кочани. (52525) 
Лична карта бр. M0189703  на име Станка Арсова, 
Кочани. (52526) 
Лична карта бр. A2311084  на име Тимка Милошева, 
Кочани. (52527) 
Лична карта бр. A2097232  на име Драгиш Петровиќ, 
Куманово. (52532) 
Лична карта бр. G1346312  на име Седат Елези, 
Куманово. (52533) 
Лична карта бр. M0258533  на име Ферди Мемедовски, 
Куманово. (52534) 
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Лична карта бр. A2137144  на име Фросина 
Аризановиќ, Куманово. (52535) 
Лична карта бр. G1345209  на име Сулиман 
Бајрамовски, Куманово. (52536) 
Лична карта бр. N0074774  на име Ариф Арифи, 
Куманово. (52537) 
Лична карта бр. G1146195  на име Мирсад Ибраими, 
Куманово. (52538) 
Лична карта бр. A2487619  на име Матеј Трајковски, 
Куманово. (52539) 
Лична карта бр. M0050820  на име Матеј Митровски, 
Куманово. (52540) 
Лична карта бр. M0520680  на име Веселинка 
Стојановска Димитријевиќ, Куманово. (52541) 
Лична карта бр. G1347553  на име Љејља Бељули, 
Куманово. (52542) 
Лична карта бр. N0054790  на име Ермира Бекири, 
Куманово. (52543) 
Лична карта бр. G1343409  на име Мендерес Иљази, 
Куманово. (52544) 
Лична карта бр. A2414737  на име Зоран Станојковиќ, 
Неготино. (52547) 
Лична карта бр. A2567774  на име Ањур Бајрамов, 
Неготино. (52548) 
Лична карта бр. M0137468  на име Весна Томоска, 
Охрид. (52552) 
Лична карта бр. N0076457  на име Љатиф Нела, Охрид. 
 (52553) 
Лична карта бр. A2369785  на име Димче Ѓорѓиески, 
Охрид. (52554) 
Лична карта бр. A2531486  на име Елена Моневска, 
Пробиштип. (52556) 
Лична карта бр. M0222333  на име Волкан Амедов, 
Радовиш. (52558) 
Лична карта бр. M0099686  на име Мирослав 
Јовановиќ, Скопје. (52571) 
Лична карта бр. A2208085  на име Александар 
Трајковски, Скопје. (52572) 
Лична карта бр. G1215493  на име Арбен Емини, 
Скопје. (52573) 
Лична карта бр. G1371442  на име Рамадан Авдилов, 
Скопје. (52574) 
Лична карта бр. G1459171  на име Џемиле Авдилова, 
Скопје. (52575) 
Лична карта бр. N0053207  на име Зинур Шабан, 
Скопје. (52576) 
Лична карта бр. G1366166  на име Џемиле Шлаку, 
Скопје. (52577) 
Лична карта бр. G1338211  на име Хава Шабан, Скопје. 
 (52578) 
Лична карта бр. G1504952  на име Газмен Рашиди, 
Скопје. (52579) 
Лична карта бр. G1014481  на име Семаат Муареми, 
Скопје. (52580) 
Лична карта бр. A1952787  на име Риза Ибраими, 
Скопје. (52581) 
Лична карта бр. G1328938  на име Енес Сали, Скопје. 
 (52582) 
Лична карта бр. A1821286  на име Љиљана 
Младеновска, Скопје. (52583) 
Лична карта бр. A2646678  на име Бедри Абдулах, 
Скопје. (52584) 
Лична карта бр. A2290809  на име Димитар 
Стефковски, Скопје. (52585) 
Лична карта бр. A2156580  на име Столе Костевски, 
Скопје. (52586) 
Лична карта бр. A2460323  на име Љубе Николов, 
Скопје. (52587) 
Лична карта бр. A2472323  на име Весна Јанкуловска, 
Скопје. (52588) 

Лична карта бр. A2146933  на име Сашо Јовановски, 
Скопје. (52589) 
Лична карта бр. A2743357  на име Мартин Спасовски, 
Скопје. (52590) 
Лична карта бр. A2554128  на име Борка Атанасовска, 
Скопје. (52591) 
Лична карта бр. G1455094  на име Енис Љама, Скопје. 
 (52592) 
Лична карта бр. A2682732  на име Раџо Халил, Скопје. 
 (52593) 
Лична карта бр. A2609122  на име Мирјана 
Лешниковска, Скопје. (52594) 
Лична карта бр. A2357119  на име Ванчо Ангелов, 
Скопје. (52595) 
Лична карта бр. A2306466  на име Антонио Стојковиќ, 
Скопје. (52596) 
Лична карта бр. A2184396  на име Сафет Демирали, 
Скопје. (52597) 
Лична карта бр. A2499781  на име Јован Милошевски, 
Скопје. (52598) 
Лична карта бр. A1891140  на име Ибраим Џелили, 
Скопје. (52599) 
Лична карта бр. A1701195  на име Маја Шапкалиска 
Брајкоска, Скопје. (52600) 
Лична карта бр. A2707267  на име Ирена Ивановска, 
Скопје. (52601) 
Лична карта бр. A2690223  на име Шекерзат Зекир, 
Скопје. (52602) 
Лична карта бр. Z0004727  на име Ален Кучевиќ, 
Скопје. (52603) 
Лична карта бр. A2326051  на име Харис Рамовиќ, 
Скопје. (52604) 
Лична карта бр. G1275737  на име Макфирет Јашари, 
Скопје. (52605) 
Лична карта бр. A2147416  на име Јованка Фидановска, 
Скопје. (52606) 
Лична карта бр. A2393066  на име Марија Манчева, 
Скопје. (52607) 
Лична карта бр. G1335886  на име Али Фејзула, Скопје. 
 (52608) 
Лична карта бр. G1312329  на име Мерван Спахиќ, 
Скопје. (52609) 
Лична карта бр. G1421571  на име Сакип Аџами, 
Скопје. (52610) 
Лична карта бр. A2063843  на име Естер Вангеловска, 
Скопје. (52611) 
Лична карта бр. A2130252  на име Златана 
Атанасовска, Скопје. (52612) 
Лична карта бр. A2116955  на име Соња Стојковска, 
Скопје. (52613) 
Лична карта бр. M0042322  на име Ангеле Митревски, 
Скопје. (52614) 
Лична карта бр. A2661370  на име Емили Василеска, 
Скопје. (52615) 
Лична карта бр. A1951290  на име Благоја 
Стефановски, Скопје. (52616) 
Лична карта бр. A2681287  на име Даниел Ристовски, 
Скопје. (52617) 
Лична карта бр. G1270010  на име Идаи Емрулаи, 
Скопје. (52618) 
Лична карта бр. M0125953  на име Северџан Бислимов, 
Скопје. (52619) 
Лична карта бр. A2236608  на име Даниел Гечоски, 
Скопје. (52620) 
Лична карта бр. M0045628  на име Касандра Селим, 
Скопје. (52621) 
Лична карта бр. A2689321  на име Виолета Ололовска, 
Скопје. (52622) 
Лична карта бр. M0032189  на име Ѓулфидан 
Рушидова, Скопје. (52623) 
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Лична карта бр. G1325774  на име Садедин Адемовски, 
Скопје. (52624) 
Лична карта бр. A2215443  на име Марко 
Александровски, Скопје. (52625) 
Лична карта бр. A2083328  на име Виктор Тренкоски, 
Скопје. (52626) 
Лична карта бр. A2593445  на име Драгана Костовска, 
Скопје. (52627) 
Лична карта бр. A1925352  на име Иван Петревски, 
Скопје. (52628) 
Лична карта бр. A2409681  на име Живко Јовески, 
Скопје. (52629) 
Лична карта бр. G1425729  на име Мејреме Камбери, 
Скопје. (52630) 
Лична карта бр. M0136122  на име Игор Стоименов, 
Скопје. (52631) 
Лична карта бр. A2697946  на име Лидија Велковска, 
Скопје. (52632) 
Лична карта бр. A2626020  на име Никола Јованов, 
Свети Николе. (52641) 
Лична карта бр. M0037118  на име Славчо Попов, 
Струмица. (52646) 
Лична карта бр. A2724632  на име Трајче Китански, 
Струмица. (52647) 
Лична карта бр. A2666869  на име Коле Колев, 
Струмица. (52648) 
Лична карта бр. A2211069  на име Ѓоко Марков, 
Струмица. (52649) 
Лична карта бр. M0003401  на име Митра Ефтимова, 
Струмица. (52650) 
Лична карта бр. A2654894  на име Васе Пеливанов, 
Струмица. (52651) 
Лична карта бр. M0315202  на име Никола Докоски, 
Струга. (52654) 
Лична карта бр. G1337678  на име Бљета Зиба, Струга. 
 (52655) 
Лична карта бр. A2104118  на име Габриела Укоска, 
Струга. (52656) 
Лична карта бр. G1306819  на име Шинаси Амети, 
Тетово. (52658) 
Лична карта бр. A2112097  на име Драгољуб Костиќ, 
Валандово. (52661) 
Лична карта бр. A2624086  на име Здравко Атанасов, 
Валандово. (52662) 
Лична карта бр. A2632443  на име Моамед Учар, 
Велес. (52663) 
Лична карта бр. A2108611  на име Ерхан Ајрилов, 
Велес. (52664) 
Лична карта бр. G1221087  на име Ќемал Ибраимоски, 
Велес. (52665) 
Лична карта бр. A2302481  на име Ана Перовска, 
Велес. (52666) 
Лична карта бр. A2484709  на име Оливера 
Китановска, Велес. (52667) 
Лична карта бр. M0003249  на име Николче Атанасов, 
Штип. (52669) 
Лична карта бр. A2285710  на име Тамара Иљазова, 
Штип. (52670) 
Лична карта бр. A2786180  на име Денис Иљазов, 
Штип. (52671) 
Лична карта бр. A2206764  на име Христина Трпевска, 
Битола. (52782) 
Лична карта бр. A2110646  на име Даниела Митревска, 
Битола. (52783) 
Лична карта бр. A2586803  на име Радмила 
Атанасовска, Битола. (52784) 
Лична карта бр. A1985324  на име Кирил Додов, 
Битола. (52785) 
Лична карта бр. A2388236  на име Соња Србиновска, 
Битола. (52786) 

Лична карта бр. A1548520  на име Вели Керимов, 
Битола. (52787) 
Лична карта бр. A2135934  на име Снежана Атанасова, 
Гевгелија. (52789) 
Лична карта бр. N0029143  на име Јасин Халити, 
Гостивар. (52790) 
Лична карта бр. G1139002  на име Фатмир Османи, 
Кичево. (52792) 
Лична карта бр. A2379392  на име Бојан Велинов, 
Кочани. (52794) 
Лична карта бр. M0183255  на име Мице Петров, 
Кочани. (52795) 
Лична карта бр. M0191196  на име Јованчо Ристески, 
Прилеп. (52800) 
Лична карта бр. A2175462  на име Александар 
Конески, Прилеп. (52801) 
Лична карта бр. A2537448  на име Езги Усеин, 
Радовиш. (52803) 
Лична карта бр. M0125572  на име Стана Николова, 
Струмица. (52812) 
Лична карта бр. A2165571  на име Костадин Аљоков, 
Струмица. (52813) 
Лична карта бр. A2173402  на име Павлинка Јорданова, 
Велес. (52828) 
Лична карта бр. A2597249  на име Сашко Арсовски, 
Велес. (52829) 
Лична карта бр. A2079637  на име Тодор Штрков, 
Штип. (52830) 
Пасош  
Пасош бр. C0399970  на име Катја Поповска, Скопје. 
 (52500) 
Пасош бр. K1236288  на име Арсим Османи, Гостивар. 
 (52519) 
Пасош бр. H0263750  на име Хикмете Хасани, 
Гостивар. (52520) 
Пасош бр. C0402530  на име Викторија Миленкова, 
Кочани. (52528) 
Пасош бр. K0070051  на име Елизабета Бакији, 
Куманово. (52545) 
Пасош бр. N0136279  на име Фатмир Садику, 
Куманово. (52546) 
Пасош бр. B0548132  на име Зоран Дојчиновски, 
Охрид. (52555) 
Пасош бр. C1155832  на име Филип Туманоски, 
Прилеп. (52557) 
Пасош бр. C1308259  на име Евантија Цветковска, 
Скопје. (52633) 
Пасош бр. B0756416  на име Дарко Мицевски, Скопје. 
 (52634) 
Пасош бр. N0100863  на име Џунејд Рамадан, Скопје. 
 (52635) 
Пасош бр. N0059572  на име Адил Јусуфи, Скопје. 
 (52636) 
Пасош бр. K1196698  на име Ајше Рамановска, Скопје. 
 (52637) 
Пасош бр. C1011005  на име Нерџеван Имеровска, 
Скопје. (52638) 
Пасош бр. C1476983  на име Васко Апостоловски, 
Тетово. (52659) 
Пасош бр. N0171180  на име Феми Ислами, Тетово. 
 (52660) 
Пасош бр. C1357658  на име Шадија Џигал, Велес. 
 (52668) 
Пасош бр. N0138555  на име Ељмедина Онузи, 
Куманово. (52796) 
Пасош бр. K1263533  на име Шеад Зуљбеари, 
Куманово. (52797) 
Пасош бр. H0445857  на име Џенгис Кулафи, Ресен. 
 (52805) 
Пасош бр. B0477328  на име Ваљдете Лисснер, Скопје. 
 (52809) 
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Пасош бр. M0134827  на име Гирај Мустафов, 
Струмица. (52814) 
Пасош бр. K1171116  на име Шќипе Исени, Тетово. 
 (52817) 
Пасош бр. K1074902  на име Елдри Зулбеари, Тетово. 
 (52818) 
Пасош бр. N0225738  на име Јусуф Дехари, Тетово. 
 (52819) 
Пасош бр. K0210971  на име Рами Рамадани, Тетово. 
 (52820) 
Пасош бр. N0055648  на име Миљаим Емини, Тетово. 
 (52821) 
Мемориска картичка  
Мемориска  возачка картичка бр.МК10558098795000 
издадена од  АМЕРИТ, Скопје на име Антонио Митев 
Ефтимов, Радовиш. (52422) 
Мемориска  возачка картичка бр.МК10100001935002 
издадена од  АМЕРИТ, Скопје на име Трајче Цековски, 
Радовиш. (52423) 
Свидетелство  
Свидетелство за завршено основно училиште издадено 
од  ОУ “Живко Брајковски“, Скопје на име Нехат 
Ракипи, Скопје. (52346) 
 Сведителства од гимназија и диплома издадени од 
СУГС “Цветан Димов“ на име БЕНЕК ДОГАН, 
РЕСЕНСКА бр. 2. (52371) 
Свидетелство   на име Арсим Синани, Тетово. (52389) 
Свидетелство   на име Нуран Ислами. (52391) 
Свидетелство   на име Душко Зифовски. (52394) 
Свидетелства од 2 до 4 год.  на име Ѓорѓи Мујоски. 
 (52395) 
Свидетелство за завршено основно образование  на име 
Јован Пелтековски. (52397) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ „Круме 
Волнароски“ на име Ѓули Ржаникоска, Прилеп. (52399) 
Свидетелство за завршено средно образование 
издаденоод УСО “Јосип Броз Тито“, Скопје на име 
Дејан Лазовски, Скопје. (52426) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ “26 Јули“, 
Скопје на име Џенгис Сејдиов, Скопје. (52427) 
Свидетелство за 5 одд. издадено од  ООУ “Кирил 
Пејчиновиќ“, Скопје на име Пенкова Дијана, Демир 
Капија. (52443) 
Свидетелство за 6 одд. издадено од  ООУ “Кирил 
Пејчиновиќ“, Скопје на име Пенкова Дијана, Демир 
Капија. (52445) 
Свидетелство за 7 одд. издадено од  ООУ “Кирил 
Пејчиновиќ“, Скопје на име Пенкова Дијана, Демир 
Капија. (52449) 
Свидетелство за 7 одд. издадено од  ООУ “Кирил 
Пејчиновиќ“, Скопје на име Пенкова Дијана, Демир 
Капија. (52451) 
Свидетелство за 1 год. издадено од  ПСУ “Јахја 
Кемал“, Струга на име Мургоски Христијан, Скопје. 
 (52455) 
Свидетелство за 7 одд. издадено од  ОУ “Петар 
Здравковски Пенко“, Скопје на име Морина Ерза, 
Скопје. (52458) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ООУ “Ѓорѓија 
Пулевски“, Скопје на име Кристијан Ѓапиќ, Скопје. 
 (52463) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ “Марко 
Цепенков“, Зелениково на име Нуримане Елмазовска, 
Скопје. (52473) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ “Ѓ.К. 
Скендербеу“, Арачиново на име Сеад Ибраимовски, 
Скопје. (52475) 
Свидетелство  издадено од  Гимназија „Кирил 
Пејчиновиќ“ на име Ајша Амети, Тетово. (52727) 
Свидетелство   на име Петре Чамбов, Штип. (52728) 
Свидетелство   на име Јетмире Асани. (52734) 

Свидетелство за средно образование  на име Горан 
Митов. (52736) 
Свидетелство   на име Весна Велевска, Битола. (52739) 
Свидетелство   на име Душко Митев, Македонска 
Каменица. (52743) 
Свидетелство за 8 одд.  на име Таркан Салиевски, 
Битола. (52748) 
Свидетелство   на име Петкова Антица, Делчево. 
 (52749) 
Свидетелство за 4 год. издадено од Гимназија „Мирче 
Ацев“ на име Мими Гавриловска, Прилеп. (52750) 
Свидетелства од 1 до 6 одд.  на име Аласонка 
Бекировиќ. (52751) 
Свидетелство за 8 одд.  на име Слаџана Златкова, 
Кочани. (52752) 
Свидетелство за 9 одд. издадено од  ОУ „Никола 
Карев“ на име Ајшмир Ашмедов, Кочани. (52753) 
Индекс  
Индекс бр.162062 издаден од  УКИМ, Скопје на име 
Тасевска Ангела, Скопје. (52453) 
Индекс бр.6899 издаден од  ФФОСЗ на име 
Кољшевски Кочо, Скопје. (52459) 
Индекс  издаден од  УКЛО - Факултет за безбедност, 
Скопје на име Кристијан Анѓеловски, Куманово.(52477) 
Диплома  
Диплома   на име Стојна Митрова, Штип. (52387) 
Диплома   на име Никола Митров, Штип. (52388) 
Диплома  издадена од  ОСУ „Дрита“ на име Абдула 
Даути, Кичево. (52390) 
Диплома за средно образование  на име Ѓорѓи 
Мујоски. (52396) 
Диплома  издадена од  УСО “Владо Тасевски“, Скопје 
на име Марјанча Јакимовски, Скопје. (52470) 
Диплома за средно образование  на име Марија 
Здравева, Радовиш. (52723) 
Диплома   на име Лизабета Гавазова. (52740) 
Диплома  издадена од  СУГС “Здравко Цветковски“, 
Скопје на име Оливер Донев, Скопје. (52754) 
Штедна книшка  
Штедна книшка бр.210-5017486152.66 издадена од  
НЛБ Банка АД на име Маре Башеска  Стојановска, 
Скопје. (52474) 
Штедна книшка бр.210-5017032695.12 издадена од  
НЛБ банка АД на име Елена Димовска, Скопје. (52480) 
Девизна штедна книшка  
Девизна штедна книшка бр.200000858330876 издадена 
од  Стопанска банка АД - Скопје на име Борис 
Николовски, Скопје. (52345) 
ЦЕМТ дозвола  
ЦЕМТ дозвола бр. 00251 издадена од Мин. за 
транспорт и врски на име ФРИГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ДОО, Скопје. (52433) 
Полиса  
Полиса бр. 1040554  на име Серветка Мухединова, 
Битола. (52385) 
Полиса бр. 28/000802  на име Милка Митева, 
Гевгелија. (52386) 
Полиса за животно осигурување бр.21425 издадена од 
Кроација Осигурување - Живот на име Борјана 
Божиновска, Скопје. (52419) 
Полиса за животно осигурување бр.907151 издадена од 
Кроација Осигурување - Живот на име Христијан 
Петрески, Прилеп. (52456) 
Полиса за животно осигурување бр.906744 издадена од 
Кроација Осигурување - Живот на име Лука 
Стојановиќ, Скопје. (52698) 
Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. T1349935  на име Тони 
Бабамовски, Битола. (52483) 
Возачка дозвола бр. T1238167  на име Кирил Додов, 
Битола. (52484) 
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Возачка дозвола бр. T1848993  на име Јован 
Милошевски, Скопје. (52485) 
Возачка дозвола бр. T1795879  на име Љубомир 
Кецкаровски, Скопје. (52486) 
Возачка дозвола бр. T1587678  на име Владимир 
Лашков, Скопје. (52487) 
Возачка дозвола бр. U0002133  на име Љупчо 
Зифовски, Берово. (52501) 
Возачка дозвола бр. T1650664  на име Даниела 
Стафидова, Гевгелија. (52505) 
Возачка дозвола бр. Y0091551  на име Шабан Мамуди, 
Гостивар. (52507) 
Возачка дозвола бр. T1869000  на име Хајбер Таравари, 
Гостивар. (52508) 
Возачка дозвола бр. T1620739  на име Добре Спироски, 
Гостивар. (52509) 
Возачка дозвола бр. X1077240  на име Мустафа 
Билали, Гостивар. (52510) 
Возачка дозвола бр. T1915042  на име Тодор Лазов, 
Кавадарци. (52521) 
Возачка дозвола бр. T1064755  на име Дејан 
Станојковски, Куманово. (52529) 
Возачка дозвола бр. U0129904  на име Емилија 
Павловиќ, Куманово. (52530) 
Возачка дозвола бр. X1136625  на име Симир Муслији, 
Куманово. (52531) 
Возачка дозвола бр. T1771912  на име Сашо Маркулев, 
Охрид. (52549) 
Возачка дозвола бр. T1593181  на име Корнелија 
Плевнеш, Охрид. (52550) 
Возачка дозвола бр. Y0095697  на име Бленди Хода, 
Охрид. (52551) 
Возачка дозвола бр. T1352770  на име Стефан 
Јовановски, Скопје. (52559) 
Возачка дозвола бр. Y0072826  на име Бесар Шаќири, 
Скопје. (52560) 
Возачка дозвола бр. Y0045740  на име Мирсад 
Шабани, Скопје. (52561) 
Возачка дозвола бр. X1169506  на име Џеваир Азизи, 
Скопје. (52562) 
Возачка дозвола бр. X1040251  на име Абиши Авдули, 
Скопје. (52563) 
Возачка дозвола бр. T1885971  на име Виолета 
Лазаревска, Скопје. (52564) 
Возачка дозвола бр. U0001694  на име Владимир 
Ѓузелов, Скопје. (52565) 
Возачка дозвола бр. T1881474  на име Сања Кралевска, 
Скопје. (52566) 
Возачка дозвола бр. U0021947  на име Тони 
Серафимовски, Скопје. (52567) 
Возачка дозвола бр. T1780374  на име Љубомир 
Каратуков, Скопје. (52568) 
Возачка дозвола бр. T1509979  на име Снежана 
Иванова, Скопје. (52569) 
Возачка дозвола бр. T1763283  на име Анкица 
Грујевска, Скопје. (52570) 
Возачка дозвола бр. U0083198  на име Никола Јованов, 
Свети Николе. (52639) 
Возачка дозвола бр. T1837231  на име Жељко Живиќ, 
Свети Николе. (52640) 
Возачка дозвола бр. U0105287  на име Славчо Попов, 
Струмица. (52642) 
Возачка дозвола бр. T1262452  на име Живко 
Јурчевски, Струмица. (52643) 
Возачка дозвола бр. T1841834  на име Ѓорги 
Димитриев, Струмица. (52644) 
Возачка дозвола бр. T1728849  на име Сања Ѓоргиева, 
Струмица. (52645) 
Возачка дозвола бр. X1149540  на име Јетон Скендери, 
Струга. (52652) 

Возачка дозвола бр. Y0064115  на име Мемет Мемеди, 
Струга. (52653) 
Возачка дозвола бр. X1104699  на име Замир Аљија, 
Тетово. (52657) 
Возачка дозвола бр. T1817340  на име Ненад 
Михајловиќ, Гевгелија. (52788) 
Возачка дозвола бр. U0088439  на име Тони Настов, 
Кавадарци. (52791) 
Возачка дозвола бр. T1898114  на име Мице Петров, 
Кочани. (52793) 
Возачка дозвола бр. T1647316  на име Алил Темизел, 
Неготино. (52798) 
Возачка дозвола бр. T1677064  на име Бобан Миовски, 
Неготино. (52799) 
Возачка дозвола бр. T1921521  на име Езги Усеин, 
Радовиш. (52802) 
Возачка дозвола бр. T1778872  на име Кочо 
Ѓоргиевски, Ресен. (52804) 
Возачка дозвола бр. T1431054  на име Ангела 
Василевска, Скопје. (52806) 
Возачка дозвола бр. T1800339  на име Сашо Николов, 
Скопје. (52807) 
Возачка дозвола бр. T1875803  на име Драгица 
Дренкова, Скопје. (52808) 
Возачка дозвола бр. T1732073  на име Јадранчо 
Ангелов, Струмица. (52810) 
Возачка дозвола бр. T1922675  на име Судакар Алиов, 
Струмица. (52811) 
Возачка дозвола бр. X1197070  на име Вахиде Ајро, 
Струга. (52815) 
Возачка дозвола бр. X1162996  на име Сами Хамиди, 
Тетово. (52816) 
Возачка дозвола бр. T1357904  на име Сабит Бакиов, 
Велес. (52822) 
Возачка дозвола бр. T1398272  на име Славче Мишков, 
Велес. (52823) 
Возачка дозвола бр. U0040386  на име Миле Гочевски, 
Велес. (52824) 
Возачка дозвола бр. U0081146  на име Душко 
Ѓорѓиевски, Велес. (52825) 
Возачка дозвола бр. T1464637  на име Александар 
Каранфилов, Велес. (52826) 
Возачка дозвола бр. T1771030  на име Сашко 
Арсовски, Велес. (52827) 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.3234110  на име Илјаз Сејди, 
Скопје. (52672) 
Сообраќајна дозвола бр.3297759  на име Блерон Пилку, 
Дебар. (52673) 
Сообраќајна дозвола бр.1475514  на име Благоја 
Стефановски, Скопје. (52674) 
Сообраќајна дозвола бр.3310974  на име Тархан 
Мехмедоски, Кичево. (52675) 
Сообраќајна дозвола бр.3332640  на име Ахмет 
Авмети, Гостивар. (52676) 
Сообраќајна дозвола бр.0480853  на име Трајко 
Стојанов, Струмица. (52677) 
Сообраќајна дозвола бр.1047030  на име Иван Ѓоргиев, 
Скопје. (52678) 
Сообраќајна дозвола бр.3213888  на име Дооел Дту 
Комед, Скопје. (52679) 
Сообраќајна дозвола бр.1434719  на име Љупчо 
Пешевски, Скопје. (52680) 
Сообраќајна дозвола бр.1448622  на име Насуф 
Сулејмани, Скопје. (52681) 
Сообраќајна дозвола бр.1621506  на име Вани 
Николов, Скопје. (52682) 
Сообраќајна дозвола бр.0547231  на име Стојанчо 
Стефановски, Скопје. (52683) 
Сообраќајна дозвола бр.0931119  на име Небојша 
Демиров, Штип. (52684) 
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Сообраќајна дозвола бр.1407672  на име Мумин 
Суљис, Скопје. (52685) 
Сообраќајна дозвола бр.1235792  на име  Дим Фруит 
2020 Дооел, Скопје. (52686) 
Сообраќајна дозвола бр.3264158  на име Дту Еуро 
Табак Доо Скопје Дту Еуро Табак Доо Скопје, Скопје. 
 (52687) 
Сообраќајна дозвола бр.6001529  на име Шабан 
Кадрија, Скопје. (52688) 
Сообраќајна дозвола бр.1093042  на име Тодор 
Глигоров, Струмица. (52689) 
Сообраќајна дозвола бр.0980199  на име Лазо 
Мицевски, Скопје. (52690) 
Сообраќајна дозвола бр.5028024  на име Винарија 
Попов Винарија  Попов, Кавадарци. (52691) 
Сообраќајна дозвола бр.0001159  на име Ашим Белули, 
Струга. (52692) 
Сообраќајна дозвола бр.1581960  на име Сашо 
Ѓорѓевиќ, Куманово. (52831) 
Сообраќајна дозвола бр.0529121  на име Христијан 
Гаврилоски, Охрид. (52832) 
Сообраќајна дозвола бр.3280084  на име Сафат Весели, 
Куманово. (52833) 
Сообраќајна дозвола бр.1061658  на име Беким Фетаху, 
Дебар. (52834) 
Сообраќајна дозвола бр.1508129  на име Васко 
Ристевски, Битола. (52835) 
Сообраќајна дозвола бр.3377313  на име Билал Беќири, 
Гостивар. (52836) 
Сообраќајна дозвола бр.3271406  на име Екрем Даути, 
Тетово. (52837) 
Сообраќајна дозвола бр.1578400  на име Инис 
Исмаили, Тетово. (52838) 
Сообраќајна дозвола бр.1586076  на име Назиф-Ајас 
Транс Дооел, Радовиш. (52839) 
Сообраќајна дозвола бр.1500868  на име Блажо Колев, 
Кавадарци. (52840) 
 
 

О Г Л А С И  
 
  

Врз основа на член 522 од Законот за трговските 
друштва: единствениот содружник и управител на 
Друштво за промет и услуги  МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ  
Скопје, ул. „Тале Христов“ бр.2 Бутел Скопје, Ферки 
Демировски од Тработивиште Делчево со адреса на 
живеење на ул. „Гоце Делчев“ бр.2/А   даде  

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

ЗА СКЛУЧЕНА СПОГОДБА ЗА ПОДЕЛБА НА ТРГОВ-
СКО ДРУШТВО СО ИЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ 

 
ФОРМА НА СПОГОДБА ЗА ПОДЕЛБА: ИЗДВО-

ЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ  
Врз основа на член 517, 519 и 521 од ЗТД  Друштво 

за промет и услуги  МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје,  со 
седиште на улица  „Тале Христов“ бр.2 Бутел Скопје,  
и со ЕМБС 7567863 и ЕДБ 4038022518722 се издвојува 
дел кон друштвото што се основа Друштво за трговија 
и услуги  АМАРО МАЛЛ ДООЕЛ Скопје,  со седиште 
на улица  „Индира Ганди“ бр.174. 

 
НАЧИН НА КОЈ СЕ ВРШИ ПРЕНОСОТ НА ИМО-

ТОТ И ОБВРСКИТЕ 
Преку Планот за поделба (издвојување со осно-

вање), ќе се изврши универзален пренос на дел од 
средствата (Активата) и правата кои произлегуваат од 
досегашното работење како и обврски на Друштвото, 

со состојба на денот на поделбата 30.9.2022 година и со 
него ќе се усогласат сите услови под кој ќе се изврши 
поделбата на друштвото. 

 Во конкретниот случај од Друштво за промет и ус-
луги  МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје се издвојува дел 
од имотот и обврските кон Друштвото кое се основа со 
издвојување: 

Се пренсуваат материјални средства во вкупен из-
нос од 31.774.411,00 денари. 

При поделбата на друштвото МЕГА ТРАДЕ ДОО-
ЕЛ Скопје од АКТИВАТА во новото друштво се пре-
несува недвижен имот и земјиште кои се запишани на  

Имотен Лист број 100081 КО БУТЕЛ и  
Имотен Лист број 101005 КО БУТЕЛ. 
Вкупно обврски во вкуен измос од 31.774.411,00 

денари. 
 
ЦЕЛ И УСЛОВИ НА ИЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНО-

ВАЊЕ 
Друштво за промет и услуги МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ 

Скопје, кое во дадениот случај е Друштво од кое се из-
двојува и се дели е основано на 27.1.2022 година, со се-
диште на ул. „Тале Христов“ бр.2 Бутел и ЕДБ 
4038022518722. Основната главнина на Друштвото из-
несува 5.000,00 евра паричен влог – уплатен дел. Голе-
мината на Субјектот е микро, со Организационен об-
лик: 05.4 – Друштво со Ограничена Одговорност Едно 
Лице. Потеклото на капиталот е домашен. Приоритет-
на дејност/ Главна приходна шифра на Друштвото е 
68.20 – Издавање и управување со сопствен недвижен 
имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг).  

  
ВРЕДНОСТА НА АКТИВАТА И НА ПАСИВАТА 

КОЈА ШТО СЕ ПРЕНЕСУВА НА ДРУШТВОТО КОЕ 
ШТО ПРЕЗЕМА ОД ДРУШТВОТО ШТО СЕ ДЕЛИ 
СО ИЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ КАКО И ВРЕД-
НОСТА НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШ-
ТВОТО КОЕ ШТО СЕ ДЕЛИ И ДРУШТВОТО КОЕ 
ШТО ПРЕЗЕМА 

Вредноста на Активата и Пасивата на Друштвото 
МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје со датум 30.9.2011 годи-
на изнесува 181.207.209,00 ден.  

 
 
СООДНОС НА УДЕЛИТЕ И ВИСИНАТА НА ПА-

РИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПОМЕЃУ ДРУШТВОТО ОД 
КОЕ СЕ ИЗДВОЈУВА ДЕЛ И НИВНОТО СТЕКНУВА-
ЊЕ ВО НОВО ОСНОВАНОТО ДРУШТВО 

 Во досегашното работење содружникот работел во 
рамките на Друштвото со 100% учество од основната 
главнина во Друштвото. Со поделбата на Друштвото 
содужникот го задржува својот удел во постоечкото 
друштво и се јавува како основач во новото Друштво.   

                     
ПРАВА КОИШТО ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ НА 

СОДРУЖНИЦИТЕ 
Согласно искажаното во претходната точка на овој 

план, по поделбата сопственикот на друштвото што се 
основа има право на одлучување согласно процентот 
на учеството во основната главнина на Друштвото, а 
тоа е 100 % поради тоа што постои само еден сопстве-
ник  на друштвото. 

 
НАЧИН НА ОСНОВАЊЕ НА УДЕЛИТЕ И ДА-

ТУМ ОД КОЈ ШТО ПРЕВЗЕМЕНИТЕ УДЕЛИ НА 
СОДРУЖНИЦИТЕ ИМААТ ПРАВО ДА УЧЕСТВУ-
ВААТ ВО ДОБИВКАТА НА ДРУШТВОТО КОЕ 
ПРЕЗЕМА 
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Уделите на двете друштва се на единствениот досе-
гашен содружник Ферки Демировски, во новооснова-
ното друштво единствениот содружник ќе уплати па-
рични средства како влог во вкупен износ од 
310.000,00 мкд. 

ДАТА НА ЗАПИРАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВ-
НОСТИ (ДАТА НА ПРЕСЕК) 

За дата на пресек (книговодствена и деловна) се оп-
ределува 30.9.2022 година. Деловните активности на 
Друштвото кое се дели – Друштво за промет и услуги 
МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје не престануваат, додека 
во книговодствената евиденција со промените изврше-
ни во билансните позиции  започнуваат со датум 
1.10.2022 година. Почетниот биланс на новооснованото 
друштво АМАРО МАЛЛ ДООЕЛ Скопје започнува со 
датумот на основање на истото кое ќе се изврши во 
втората фаза од оваа статусна промена. 

 
УСЛОВИ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ПРЕФРЛААТ ВРАБО-

ТЕНИТЕ 
Од Друштво за промет и услуги МЕГА ТРАДЕ ДО-

ОЕЛ Скопје со статусната промена не се префрлаат 
вработени лица. 

 
РОК ДО КОГА ЌЕ СЕ ПОДГОТВАТ ГОДИШНИ-

ТЕ СМЕТКИ 
Завршната сметка на Друштво за промет и услуги 

МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје, со состојба 30.09.2022 
година, ќе се предаде по уписот на предбележбата меѓу 
прва и втора фаза. Истата ќе се предаде во Централни-
от регистар на Република Македонија заради нејзино 
процесирање. 

 
                             Единствен Содружник и управител  
                    МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје 
                                       Ферки Демировски, с.р. 
                                                                            (52478) 

___________ 
 

О Б Ј А В А 
ЗА ИЗВРШЕНА ПРЕДБЕЛЖБА ВО ТРГОВСКИОТ РЕ-
ГИСТАР НА СПОГОДБА ЗА ПОДЕЛБА НА ТРГОВ-
СКО  ДРУШТВО  СО ИЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ 

 
Се врши објава за упис на извршена предбележба 

на решение на Централен регистар на РСМ со делово-
ден број 35020220027626 од 20.10.2022 година во врска 
со  Спогодбата за Статусни промени на  Друштво за 
промет и услуги  МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ  Скопје во 
согласно со член 522 став 1 и став 3 од  Законот за тр-
говски друштва („Сл.весник на РМ“ бр.28/04),  а по 
пријавата за упис на предбелжба за Спогодба за статус-
ни промени ОДУ.бр.2530/22 од 19.10.2022 година. 
Друштво за промет и услуги  МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ  
Скопје, ул. „Тале Христов“ бр.2 Бутел Скопје, застапу-
вано преку управител Ферки Демировски како друш-
тво кое врши издвојување Друштво за трговија и услу-
ги  АМАРО МАЛЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ули-
ца  „Индира Ганди“ бр.174 како друштво кое ќе се ос-
нова. Централниот регистар согласно пријавите  го до-
несе следното Решение Друштво за промет и услуги 
МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје Решениe под деловоден 
број 35020220027626  со кое на ден 20.10.2022 година 
ја одобри пријавата за упис на Предбележбата на Спо-
годбата поднесена на 19.10.2022 година  за Статусни 
промени на  Друштво за промет и услуги МЕГА ТРА-
ДЕ ДООЕЛ Скопје 

  
                                 МЕГА ТРАДЕ ДООЕЛ  Скопје 
                                                Управител, 
                                       Ферки Демировски, с.р. 
                                                                           (52479) 

Управителот на ДТУ Калина Стил ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Шумадиска“ бр. 5/1-3 Скопје на ден 
13.10.2022 година, ја донесе следнава измена на                                    

                                                
О Д Л У К А 

ПРОМЕНА НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА  НА ФИНО 
СЕЦКАН ТУТУН ЗА САМОСТОЈНО ВИТКАЊЕ НА 

ЦИГАРИ ОД СЛЕДНИВЕ МАРКИ 
 

Тутун за виткање Малопродаж-
на цена 

Тип на 
пакување

1. Amsterdamer virginia
blend 180 ден. 30 гр. 

2. Mac Baren original 
virginia 180 ден. 30 гр. 

3. Mac Baren pure tobacco 180 ден. 30 гр.
 
Во цената е вклучен данокот на додадена вредност. 

Истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ и ќе се применува од 1.11.2022 
година. 

       
                                              КАЛИНА СТИЛ ДОО 
                                                                            (52699) 

 
 
 

Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
 
  

О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 17498/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Богданци 
I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ Бр.62 Богданци 
I.1.3) Град и поштенски код: Богданци - 1484 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Соња Маџирова, адреса на е-

пошта: opstina_bogdanci@yahoo.com, телефон/факс: 
034/222-333 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

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: 
Реконструкција на партерно уредување со поста-

вување на урбана опрема во дворно место на дом на 
култура во Стојаково, фаза 2-Поставување на дет-
ски реквизити, фитнес справи, урбана опрема и 
електротехника 

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: село Стојаково 

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

е даден во техничката спецификација во прилог на 
тендерската документација 

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

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
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? 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 [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 

– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 
регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - лиценца  Б за изведба издадена од Министер-
ство за транспорт и врски како доказ дека се исполнети 
посебните услови за вршење на дејноста пропишани со 
закон. 

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: 

се наведени во тендерската документација 
- со образовните и професионални квалификации на 

давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

се наведени во тендерската документација 
- со листа на работи, со приложување потврда за за-

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

се наведени во тендерската документација. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

1.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

26.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.10.2022 

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 1.11.2022 година во 12:00 часот, место: оп-
штина Богданци 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.10.2022 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: 17499/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Царинска уп-

рава на РСМ 
I.1.2) Адреса: „Лазар Личеноски“ бр. 13 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 



26 октомври 2022  Бр. 227 - Стр. 17 
 
 

Огласи  
 

I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Гордана Алексова, адреса на 

е-пошта: gordana.aleksova@customs.gov.mk, теле-
фон/факс: 02/3171-779 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

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

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуги за развој и имплементација на нов сис-

тем: НКТС фаза 5 (НКТС5) 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани 
услуги 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: согласно тендерска документација 

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 
72262000-9 - Услуги за развивање на софтвер 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Да 
Дополнителни информации за причините за нама-

лување на роковите на постапката за доделување на до-
говор за јавна набавка 

- намалување на роковите поради итни причини 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена                        - 80 - 
КВАЛИТЕТ - 20 - согласно тендерска документа-

ција 
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 [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

документација: Не 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
согласно тендерска документација 
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: 

согласно тендерска документација 
- 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: 

согласно тендерска документација 
- 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: 

согласно тендерска документација 
IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
согласно тендерска документација. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

7.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

30.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 1.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 7.11.2022 година во 11:00 часот, место: Ца-
ринска управа на Република Северна Македонија, на 
ул. ,,Петнаесетти Корпус“ б.б., 1000 Скопје 
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V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.10.2022 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: 17500/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно сообра-

ќајно претпријатие СКОПЈЕ 
I.1.2) Адреса: бул. А.Македонски 10 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ангела Атанасова, адреса на 

е-пошта: angela.atanasova@jsp.com.mk, телефон/факс: 
3174264 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Ревизија на финансиски извештаи и консолиди-

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

Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, реви-
зорски и книговодителски услуги 

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: Транспортни услуги 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Да 
Назив на договорен орган 
1. ЈСП ТУРС СКОПЈЕ 
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 поим-

ник Шифра Опис 
79212000-3 - Ревизорски услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 

III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена 

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност (ДРД образец) - 

Потврда дека е членка на Институтот на овластени ре-
визори на Република Македонија - Лиценца за работа 
за вршење на работи на ревизијата на друштвото за ре-
визија издадена од Совет за унапредување и надзор на 
ревизијата. 

 
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 

1.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

26.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.10.2022 

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 1.11.2022 година во 10:00 часот, место: Ди-
рекција на ЈСП СКОПЈЕ 
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V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.10.2022 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: 17501/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и 

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

адреса на е-пошта: vera.radovik@vodovod-
skopje.com.mk, телефон/факс: 02/3073-010 

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

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

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

Одржување на административна зграда (дирекција) 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

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

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

јавна набавка: 
даден во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел 1 - Сервисирање на лифтови 
2. Дел 2 - Сервисирање на електрична инсталација, 

компјутерска мрежа  и други електро елементи 
3. Дел 3 - Сервисирање на автоматска дојава и гасе-

ње на пожар 
4. Дел 4 – Сервисирање на контрола на пристап и 

алармни системи 
5. Дел 5 - Сервисирање на опрема за ладење, греење 

и вентилација 
6. Дел 6 - Одржување на централните УПС-и на уп-

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ: Потврда за регистрирана дејност како 

доказ дека е регистриран како физичко или правно ли-
це за вршење на дејноста поврзана со предметот на на-
бавка или доказ дека припаѓа на соодветно професио-
нално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран и  - Документ:  - За Дел 1 – сер-
висирање на лифтови, Економскиот оператор треба да 
биде регистриран за вршење на дејноста сервисирање 
на лифтови, согласно со предметот на договор за дел 1 
- сервисирање на лифтови, што се докажува со поседу-
вање на шифра на дејност 43.29 согласно НКД Рев.2. и 
за  - Дел 3 - Сервисирање на автоматска дојава и гасе-
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ње на пожар, Економскиот оператор треба да поседува 
Овластување за вршење на работи на одржување и сер-
висирање на стабилни инсталации за откривање, јаву-
вање и гаснење на пожари и откривање на експлозивни 
смеси, издадено од Дирекцијата за заштита и спасу-
вање, што се докажува со доставување на Овластува-
њето. 

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 - Сервисирање на лифтови: - минимум 3 
(три) потврди за успешно завршени договори за услуги 
за одржување на лифтови; За Дел 2 - Сервисирање на 
електрична инсталација, компјутерска мрежа и други 
електро елементи: - минимум 3 (три) потврди за ус-
пешно завршени договори за услуги за одржување на 
електрична инсталација; За Дел 3 - Сервисирање на ав-
томатска дојава и гасење на пожар: - минимум 3 (три) 
потврди за успешно завршени договори за услуги за 
одржување на системи за автоматска дојава и гасење 
на пожар; За Дел 4 - Сервисирање на контрола на прис-
тап и и алармни системи: - минимум 3 (три) потврди за 
успешно завршени договори за услуги за одржување на 
контрола на пристап и алармни системи; За Дел 5 - 
Сервисирање на опрема за ладење, греење и вентила-
ција: - минимум 3 (три) потврди за успешно завршени 
договори за услуги за одржување на системи за греење, 
ладење и вентилација; Дел 6 - Одржување на централ-
ните УПС-и на управната зграда: - минимум 3 (три) 
потврди за успешно завршени договори за услуги за 
одржување на УПС системи. 

- 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: 

За Дел 1 - Сервисирање на лифтови: -   со доставува-
ње на овластувањата за минимум 1 (еден) машински ин-
женер со овластување Б за изведба, - со доставување на 
Овластување од производителот на техничката опрема 
за работи поврзани со сервисирање и одржување на тех-
ничката опрема (согласно Чл. 19, алинеја 4 од Правил-
никот за користење на лифтови и транспортери, Сл. Вес-
ник на РМ бр.26/2009) За Дел 2 - Сервисирање на елек-
трична инсталација, компјутерска мрежа и други елек-
тро елементи: - со доставување на овластувањата за ми-
нимум 1 (еден) електро инженери со овластување Б за 
изведба. За Дел 3 - Сервисирање на автоматска дојава и 
гасење на пожар: - со доставување на овластувањата за 
минимум 1 (еден) електро инженер со овластување Б за 
изведба, За Дел 4 - Сервисирање на контрола на пристап 
и и алармни системи: - со доставување на овластувањата 
за минимум 1 (еден) електро инженер со овластување Б 
за изведба, За Дел 5 - Сервисирање на опрема за ладење, 
греење и вентилација: - со доставување на овластувања-
та за минимум 1 (еден) машински инженери со овласту-
вање Б за изведба, Дел 6 - Одржување на централните 
УПС-и на управната зграда: - со доставување на овлас-
тувањата за минимум 1 (еден) електро инженери со ов-
ластување Б за изведба, 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
За Дел 1 - Сервисирање на лифтови: - Копија од ва-

жечки Сертификат за исполнување на барањата од 
стандардот МКС EN 13015+A1:2009 или еквивалентен 
(Одржување на лифтови и ескалатори - Правила за 
упатства за одржување). 

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 

17.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

9.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.11.2022 

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 17.11.2022 година во 12:00 часот, место: ЈП 
Водовод и канализација Скопје, ул. „Члазар Личе-
носки“ бр.9, Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.10.2022 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: 17502/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ„Цар Са-

моил“ - Ресен 
I.1.2) Адреса: ул. „Кочо Рацин“ бр.48 
I.1.3) Град и поштенски код: Ресен - 7310 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Мирјана Христовска, aдреса 

на е-пошта: mirnikol@gmail.com, телефон/факс: 
072/215-575 

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 лесно масло горење 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.652.542,37 
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: СОУ „Цар Самоил“ Ресен ул. „Кочо Рацин“ бр. 
48 Ресен 

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

јавна набавка: 
Набавка на лесно масло горење 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
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09200000-1 - Нафта, производи од јаглен и масла 
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 15.11.2022 година се 

планира да заврши 14.11.2023 година 
Период во месеци:  12 или денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, 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: 
- Документ за регистрирана дејност - ДРД образец 

издаден од Централниот регистар на РСМ, - Важечка 
лиценца за вршење енергетска дејност трговија со су-
рова нафта и нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, трговија на големо со екстра лесно  масло 
(ЕЛ-1)  издадена од Регулаторната комисија за енерге-
тика и водни услуги на Република Северна Македонија 
согласно Законот за енергетика. 

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 

1.11.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

26.10.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.10.2022 

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 1.11.2022 година во 10:00 часот, место: СОУ 
„Цар Самоил“ Ресен 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.10.2022 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: 17505/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и 

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

адреса на е-пошта: vera.radovik@vodovod-
skopje.com.mk, телефон/факс: 02/3073-010 

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

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

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Ревизија на проекти за потребите на ЈП Водовод 

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

Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; 
инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; 
услуги за просторно планирање и инженерски услуги 
за уредување на земјиштето; поврзани научни и тех-
нички советодавни услуги; услуги за технички испиту-
вања и анализа 

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

II.3) Секторски договор: 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: 
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даден во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
71322200-3 - Услуга за проектирање на цевководи 
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: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 80 - 
КВАЛИТЕТ - 20 - - квалификациите на техничкиот 

персонал број на технички персонал кој ќе учествува 
во извршувањето на предметот на јавната набавка,од-
носно во реализација на договорот – максимум 15 бо-
дови   - разгледување на Искуство за извршување на 
услугата предмет на јавната набавка – потврди издаде-
ни од примателите  за квалитетно и навремено извршу-
вање на услугите и реализирање на договори за услуги 
во областа на предметот на оваа јавна набавка, во по-
следните три години – максимум 5 бодови. 

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 доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 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 набавката: - Лиценца Б за ревизија на проек-
тна документација согласно Законот за градење. 

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: 

- Минимален годишен обрт на средства (вкупни 
приходи) од 5.000.000,00 денари  за за последните 3 го-
дини (2019, 2020 и 2021 година)   - Доколку економ-
скиот оператор ја врши дејноста во период помал од 
три години, минимален услов за утврдување на еко-
номската и финансиската состојба е економскиот опе-
ратор да го остварил обртот во годините за кои по-
стојат податоци. 

- 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: 

- Минимален годишен обрт на средства (вкупни 
приходи) од 5.000.000,00 денари  за за последните 3 го-
дини (2019, 2020 и 2021 година)   - Доколку економ-
скиот оператор ја врши дејноста во период помал од 
три години, минимален услов за утврдување на еко-
номската и финансиската состојба е економскиот опе-
ратор да го остварил обртот во годините за кои по-
стојат податоци. 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- МКС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен серти-

фикат издаден од независно акредитирано тело - МКС 
ISO 45001:2018 или еквивалентен сертификат издаден 
од независно акредитирано тело. 

- Стандарди за управување со животна средина: 
МКС EN ISO 14001:2015 (Системи за менаџмент на 

животна средина - Барања со упатства за користење). 
 
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 

18.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.11.2022 

година во 15:30 часот 
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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 18.11.2022 година во 12:00 часот, место: ЈП 
Водовод и канализација Скопје, ул „Члазар Личе-
носки“ бр.9, Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.10.2022 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: 17508/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ае-

родром 
I.1.2) Адреса: бул. „Јане Сандански“ бр. 109Б 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ивана Ружиновска Денковиќ, 

адреса на е-пошта: ivana.ruzinovska@aerodrom.gov.mk, те-
лефон/факс: 02/2400-970 

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:  
Зимско одржување на улици, паркинзи и јавни 

пешачки површини на територија на ОА 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

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

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

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

ник Шифра Опис 
90000000-7 - Услуги во врска со отпадни води , от-

падоци, чистење и  животна средина 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 

Времетраење на рамковната спогодба  Период во 
месеци:  12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Извештај за билансот на состојба издаден од над-

лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 
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- Минимален годишен приход од најмалку 
5.000.000,00 денари (поединечно за последните три го-
дини 2019, 2020 и 2021 година). 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- Минимален годишен приход од најмалку 
5.000.000,00 денари (поединечно за последните три го-
дини 2019, 2020 и 2021 година). 

IV.2.4) 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: 

Потребно искуство: -  Понудувачот да има успешно 
искуство во минимум 3 (три)  извршени услуги од 
предметната област на набавката  со вкупна вредност 
на извршените услуги од минимум 5.000.000,00 де-
нари, склучени и реализирани во последните 3 (три) го-
дини од денот на јавното отварање на понудите, од кои 
минимум 1 (една) од извршените услуги да биде со 
вкупна вредност од минимум 2.500.000,00 денари. 

- 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: 

Персонал:  Од персоналот кој ќе биде вклучен во 
набавката и ќе биде на располагање (ангажиран) за це-
ло времетраење на спогодбата, економскиот оператор 
треба да располага со: - Минимум  1 (еден) градежен 
инженер со овластување Б за изведба од областа на 
градежништвото издадено од Комора за овластени ар-
хитекти и овластени инженери на РСМ; - Минимум 5 
општи работници за извршување на предметната на-
бавка и - Минимум 3 возачи со возачка дозвола од со-
одветна категорија за управување со долунаведени во-
зила наведени во делот Потребна опрема. 

- 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: 

Потребна опрема: Понудувачот треба да ја има во 
сопственост или да располага со следнава техничка оп-
рема за цело времетраење на договорот: - Моторно во-
зило со нож и со рикораспрскувач со носивост на кор-
па над 4.5 тона, - Моторно возило со нож и со рикорас-
прскувач со носивост на корпа од 0.9 тона до 5.5 тона, - 
Мала машина со нож за чистење на тротоари од снег 
(бобкет), - Градежна машина за утовар (скип) и - Ками-
он за транспорт на снег од јавни површини со носивост 
на корпа од 0.9 до 4.5 тона 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
-  Сертификат за стандард за систем на квалитет 

ISO 9001: 2015 или еквивалент 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- Сертификат за стандард за управување со животна 

средина ISO 14001:2015 или еквивалент -  Сертификат 
за стандард за безбедност и здравје при работа  ISO 
45001:2018   или еквивалент. 

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

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

1.11.2022 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

26.10.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.10.2022 

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 1.11.2022 година во 10:00 часот, место: Оп-
штина Аеродром 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.10.2022 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: 17510/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Фонд на пен-

зиското и инвалидското осигурување на Северна 
Македонија 

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

на е-пошта: Kristina.Gjorgjievska@piom.com.mk, теле-
фон/факс: 02/3250-477 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Социјална заштита. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сервисирање-одржување на лифтови 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Ул.23 Октомври бр.11 Скопје,  ул. Ангел Димов-
ски бр.4  Скопје, Ул. Јани Лукровски  бр.3  Скопје и  
Ул. Ѓорче Петров бр.12 а  Скопје. 

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

јавна набавка: 
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Детален опис е даден во техничките специфифика-
ции 

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

ник Шифра Опис 
50750000-7 - Услуги за одржување на лифтови 
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. Сервисирање-одржување на електрични лифтови 

MЕТРОН од производител  ГРЦИЈА; 
2. Сервисирање-одржување на хидрауличен лифт 

ДОПЛЕР од производител СА-ГРЦИЈА; 
3. Сервисирање-одржување на лифтови од произво-

дител ДАВИД  ПАИЌ  со група на управување MAC-
PUARSA; 

4. Сервисирање-одржување на лифтови од производи-
тел РАДЕ КОНЧАР  со група на управување ДОПЛЕР. 

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 доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- 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: 

Понудувачот да обезбеди дежурен сервисер секој 
работен ден од понеделник до петок од 8 до 14 часот 
кој би интервенирал на лифтовите во рок од 30 минути 

- со изјава за просечниот годишен број на вработе-
ни кај давателот на услуги или изведувач на работи и 
за бројот на неговиот раководен кадар во последните 
три години: 

Понудувачот треба да има вработено или ангажира-
но минимум 5 сервисери, со минимум 3 години работ-
но искуство 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
Валиден сертификат ISO 9001 : 2015 или еквива-

лентно. 
 
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 

1.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

26.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.10.2022 

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 1.11.2022 година во 10:00 часот, место: Фонд 
на ПИОСМ, Сала за состаноци бр.220 , втори кат. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.10.2022 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: 17513/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за железничка инфраструктура Железни-
ци на Република Северна Македонија - Скопје 
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I.1.2) Адреса: ул. „Јордан Мијалков“ бр. 50б 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Влатко Китановски адреса 

на е-пошта: mz.infra.nabavno@mzi.mk телефон/факс: 
02/2 449-630; 02/2 449-741; 02/2 449-038 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сервисирање на разладни системи 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Дадено во тендерската документација 

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 поим-

ник Шифра Опис 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, 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: 
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

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

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

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

1.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

26.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.10.2022 

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 1.11.2022 година во 11:00 часот, место: Ди-
рекција на Јавно претпријатие за железничка инфрас-
труктура Железници на Република Северна Македо-
нија-Скопје, ул. „Јордан Мијалков“ број 50б, 1000 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 17.10.2022 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: 17929/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општинска 

јавна установа за деца - Детска градинка „23 Ав-
густ“ Берово 



26 октомври 2022  Бр. 227 - Стр. 27 
 
 

Огласи  
 

I.1.2) Адреса: ул. „Младински кеј“ бр. 5 
I.1.3) Град и поштенски код: Берово - 2330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Владо Јангеловски, aдреса на 

е-пошта: vlatko_celo@yahoo.com, телефон/факс: 
033/471-039 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Социјална заштита. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на прехранбени производи 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.300.000,00 
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: ОЈУДГ “23 Август” Берово 

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 
15800000-6 - Разни прехранбени производи 
15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, 

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

Сите делови 
Максимум број на делови кои може да се доделат 

на еден понудувач:: 9 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Житарици 
2. Леб и бели пецива 
3. Видливи масти 
4. Јајца 
5. Свежо месо, смрзнато месо и риба 
6. Млеко и млечни производи од млеко 
7. Кондиторски производи, шеќер и производи од 

шеќер 
8. Конзервирани производи и зачини 
9. Земјоделски производи, зеленчук и овошје 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

надлежен орган во РСМ е Централен регистар,  - Реше-
ние/извод за одобрување /регистрирање на вршење на 
дејноста во Регистарот на објекти и оператори со 
храна, за чие издавање/водење надлежен орган во РСМ 
е Ангенција за храна и ветеринарство. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- во случај кога се набавуваат сложени стоки или 
услуги, или во исклучителни случаи за посебни на-
мени, со проверка на производствените капацитети, 
или ако е потребно и на капацитетите за проучување и 
истражување, како и на мерките за контрола на квали-
тетот, која ја спроведува договорниот орган или во не-
гово име надлежен орган во земјата на основање: 

Се однесува само за Дел 5: - поседува/располага со 
производствен капацитет (објект) за месо од домашни 
чапункари ( кланица за колење на домашни чапун-
кари). 

 
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 

8.11.2022 година во 11:00 часот 
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V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
2.11.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 4.11.2022 
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 8.11.2022 година во 11:00 часот, место: 
ОЈУДГ „23 Август“ Берово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 22.10.2022 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: 17937/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Брвеница 
I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ б.б. - с.Брвеница 
I.1.3) Град и поштенски код: с. Брвеница - 1216 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Хаќим Рамадани, адреса на 

е-пошта: haqim_r@yahoo.com, телефон/факс: 044/456-
005 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка и транспорт на бехатонски плочки, 

ивичњаци за потребите на Општина Брвеница 
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 Брвеница 

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 
45000000-7 - Градежни работи 
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; 

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 

ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Дрд Образец издаден од централен регистар. 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Доказ за релевантно осигурување за надомест при 

професионален ризик: 
Согласно тендерската документација 
- 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: 

Согласно 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 
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V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
7.11.2022 година во 12:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
1.11.2022 година во 15:30 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.11.2022 
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 7.11.2022 година во 12:00 часот, место: Оп-
штина Брвеница 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 22.10.2022 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: 17939/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Би-

тола 
I.1.2) Адреса: бул. 1-ви Мај 61 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Билјана Димитровска, адреса 

на е-пошта: biljanag_bt@yahoo.com, телефон/факс: 
047/208-333 

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: 
Партерно уредување околу Офицерски дом вто-

ра фаза 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

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

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

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

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

ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
документ за регистрирана дејност Лиценца А за из-

ведувач на градба издадена од Министерство за тран-
спорт и врски на Р.Северна Македонија односно соод-
ветен документ во земјата каде што е регистриран до-
колку се работи за странски понудувач 

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: 

Да располага со најмалку 1 (едно) стручно лице со 
Овластување А за изведба од областа на градежништво 
или архетуктура и 1 (едно) стручно лице електро инже-
њер со овластување А за изведба . 
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- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

Да има реализирано  минимум 3 (три) договори од 
нискоградба во последните 5 години (сметано од денот 
на јавното отварање). 

 
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 

8.11.2022 година во 14:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

2.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 4.11.2022 

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 8.11.2022 г. во 14:00 часот, место: Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 22.10.2022 г. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л АС 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17948/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за труд и социјална политика 
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.14 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Теодора Васиќ Петровска, 

адреса на е-пошта: tvasik@mtsp.gov.mk, телефон/факс: 
3106-449 

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 - Социјална 
заштита. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
Набавка, испорака и монтажа на опрема за дет-

ска градинка во населба Точила, Општина Прилеп 
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: детска градинка во населба Точила, Општина 
Прилеп 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 

II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Детален опис на предметот на набавка е даден во 

техничката спецификација, прилог на оваа тендерската 
документација. 

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

ник Шифра Опис 
39000000-2 - Мебел (вклучувајќи канцелариски ме-

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

Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен 
поимник 

Шифра Опис 
UB01-4 - Останати карактеристики на услуги за ма-

лопродажна трговија, Карактеристики за услуги за ма-
лопродажна трговија на непрехранбени производи, Ме-
бел 

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. Мебел и друга опрема 
2. Опрема за централна кујна  - неутрала 
3. Опрема за централна кујна и перална - бела тех-

ника и апарати 
4. Кујнски прибор 
5. Постелнина 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  26 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: Да [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 доку-
менти: 

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

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

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

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

- потврда од Регистарот на казни за сторени 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 докажување на способноста за вршење на профе-

сионалната дејност, понудувачот треба да достави со 
својата понуда документ за регистрирана дејност како 
доказ дека е регистриран како физичко или правно ли-
це за вршење на дејноста поврзана со предметот на до-
говорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на со-
одветно професионално здружение согласно со пропи-
сите на земјата каде што е регистриран. Во случај на 
група економски оператори, сите членови на групата 
поединечно ја докажуваат способноста за вршење про-
фесионална дејност.  За да ја докаже способноста за 
вршење професионална дејност, економскиот оператор 
треба да достави:  – Потврда за регистрирана дејност 
како доказ дека е регистриран како физичко или прав-
но лице за вршење на дејноста поврзана со предметот 
на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно профе-
сионално здружение согласно со прописите на земјата 
каде што е регистриран. 

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

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

22.11.2022 година во 09:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

14.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 16.11.2022 

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 22.11.2022 година во 09:00 часот, место: Јав-
ното отворање на понудите ќе се одржи во Министер-
ство за труд и социјална политика, ул. „Даме Груев“ 
бр.14 кат 6-ти, канцеларија бр.5 

V.5) Дополнителни информации Дополнителни ин-
формации може да се добијат кај лицето за контакт 
назначено во тендерската документација 

V.6) Датум на објава: 23.10.2022 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: 17949/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОOУ „Ѓерѓ 

Кастриоти Скендербеу“ Арачиново 
I.1.2) Адреса: ул. „1“ бр. ББ Арачиново 
I.1.3) Град и поштенски код: Арачиново-Скопје - 

1045 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ајрун Мустафи, адреса на е-

пошта: ajrun.mustafi@yahoo.com, телефон/факс: 02/2579-
861 

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:  
Реконструкција на игралиште и изградба на 

трибини во ООУ „Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“ Ара-
чиново 

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: ООУ ,,Ѓерѓ кастриот Скендербеу,, Арачиново 

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 
45000000-7 - Градежни работи 
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; 

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: денови 90 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
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 [5.00%] 

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД образец 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Соодветни изводи од банки: 
- 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. 

- 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: 

- извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации. 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- да има минимален годишен приход од 
21.000.000,00 денари во последните три години(2019, 
2020 и 2021), 

IV.2.4) 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: 

Економскиот оператор треба да има најмалку 5 до-
говори од ист вид со предметна набавка во кои се зас-
тапени сите позиции од предмер пресметката (изработ-
ка на подлога од тартан, огради и опрема за игралишта) 
во последните 3 години од кои три договори да бидат 
од мин 4.000.000,00 ден без ДДВ потврдени со догово-
ри и потврди од инвеститорот 

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

Од персоналот кој ќе биде вклучен во целовремет-
раење на договорот за јавна набавка ,економскиот опе-
ратор треба да има најмалу 10 редовно вработени од 
кои  1 (еден) редовно вработен  градежен инжињер  со 
овлатување од Б или А за изведба  издадени од комора 
за овластени Инжињери и архитекти , 7 редовно врабо-
тени техничари кои ќе бидат вклучени во спроведува-
њето на договорот во делот на тартан подлогата и тре-
ба да поседуваат лиценца од производителот за монта-
жа на ваков тип на подлоги од производителот на мате-
ријалите. 

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

Од персоналот кој ќе биде вклучен во целовремет-
раење на договорот за јавна набавка ,економскиот опе-
ратор треба да има најмалу 10 редовно вработени од 
кои  1 (еден) редовно вработен  градежен инжињер  со 
овлатување од Б или А за изведба  издадени од комора 
за овластени Инжињери и архитекти , 7 редовно врабо-
тени техничари кои ќе бидат вклучени во спроведува-
њето на договорот во делот на тартан подлогата и тре-
ба да поседуваат лиценца од производителот за монта-
жа на ваков тип на подлоги од производителот на мате-
ријалите. 

- 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 да поседува специјална тех-
ничка опрема за монтирање на подлоги од тартан за це-
лото времетраење на договорот за јавни набавки (доказ 
- ф-ра, увозна  царинска декларација) Една Специјална 
машина планоматик (финишер) со вградено автоматско  
нивелирање на подлогата со пегла од мин 2.7м Една 
Специјална шприц машина  (StructurMatic) за нанесува-
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ње на EPDM (гумени  гранули) 0.5-1.5мм помешан со 
полиуретанска боја за горниот слој Еконосмкиот опе-
ратор да поседува финишер за асфалт и најмалку 3 ка-
миони од 10  тона 

- 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: 

Економскиот оператор треба да има најмалку 5 до-
говори од ист вид со предметна набавка во кои се зас-
тапени сите позиции од предмер пресметката (изработ-
ка на подлога од тартан, огради и опрема за игралишта) 
во последните 3 години од кои три договори да бидат 
од мин 4.000.000,00 ден без ДДВ потврдени со догово-
ри и потврди од инвеститорот 

- 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: 

Лиценца (Б) за изведување на градби од втора(II) 
категорија која ја издава надлежниот орган во држава-
та согласно Законот за градење. како доказ дека се ис-
полнети посебните услови за вршење на дејноста про-
пишани со закон. Во случај економскиот оператор да 
поднесе групна понуда(група на понудувачи), секој 
член на групата  кој ќе ја врши изведбата на работите е 
потребно да поседува Лиценца (Б) за изведување на 
градби од втора(II) категорија заедно со понудата. 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
ISO 9001:2015- стандард за квалитет или еквива-

лент ISO 45001:2018 - стандард за безбедност и здравје 
при работа или еквивалент 

- Стандарди за управување со животна средина: 
ISO 14001:2015 - стандард за управување со живот-

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

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

8.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

2.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 4.11.2022 

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 8.11.2022 година во 10:00 часот, место: Арачиново 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 24.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л АС  

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 17957/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ „Илин-

ден“ Крива Паланка 

I.1.2) Адреса: ул. „Наско Тамбурков“ бр. 80 
I.1.3) Град и поштенски код: Крива Паланка - 1330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Градимир Симоновски, aдре-

са на е-пошта: simonovski.gradimir@yahoo.com, теле-
фон/факс: 031/375-078 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Превозни услуги во образованието 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен тран-
спорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндира-
ни возила и курирски услуги, освен услуги за тран-
спорт на поштенски пратки (освен услугите за желез-
нички транспорт, кои се опфатени во категорија 18) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ООУ Улинден Крива Паланка ПУ с. Конопница 
ПУ с. Мождивњак ПУ с. Мождивњак 2 

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: 
Превозни услуги за учениците за учебната 2022/23 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на 

превоз на отпад) 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  9 
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 
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IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 
документација: Не 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Лиценца за слободен превоз и посебен линис-
ки превоз издадена од Министерство за транспорт и 
врски на Република Северна Македонија. - Извод од 
лиценца за слободен превоз на патници и посебен ли-
ниски превоз на патници издаден од Министерство за 
транспорт и врски, за возилата со кои ќе врши превоз 
на ученици. 

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: 

- За секоја релација за која ЕО доставил понуда да 
има на располагање соодветен број на возила во завис-
ност од бројот на ученици и бројот на седишта да одго-
вара на бројот на ученици. - ЕО да има во сопственост 
најмалку едно возило и еден вработен шофер со соод-
ветна категорија за управување на возилото. - Бројот на 
шовери да одговара на бројот на ангажирани возила. - 
За секое возило да поседува важечки документ за ис-
полнување на техничките експолатациони услови. 

 
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 

9.11.2022 година во 9:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
3.11.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 
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 9.11.2022 година во 9:00 часот, место: ООУ 
„Илинден“ Крива Паланка 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17961/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Царинска уп-

рава на РСМ 
I.1.2) Адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Азби Фетаи, адреса на е-

пошта: azbi.fetai@customs.gov.mk, телефон/факс: 
023171-779 

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: 

Одржување на опрема во  царинска лабораторија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Согласно ТД Документација 

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 
50410000-2 - Услуги за поправка и одржување на 

апарати за мерење, тестирање и проверка 
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. Одржување на инструмент Anton Paar Automatic 

densitometer Model DMA 5000 
2. Одржување на инструмент Stabinger Viscometer 

SVM 3001 - Anton Paar 
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II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, 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 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: 
Согласно Тендерска Документација. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

14.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

8.11.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.11.2022 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.11.2022 година во 11:00 часот, место: Ца-
ринска управа на РСМ, ул.,,Петнаесети Корпус” ББ,  
Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17962/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: М-НАВ АД 

Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Босфор“ бр. 7 
I.1.3) Град и поштенски код: Мралино - 1041 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Андреевски, ад-

реса на е-пошта: aleksandar.andreevski@mnavigation.mk, 
телефон/факс: 070/383-676 

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 - Домување, градежништво и транспорт. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Акумулаторски батерии за УПС уреди 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.500.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: локација Гореничка Чука, Охрид во близина на 
Аеродромот „Св. Апостол Павле“, Аеродромска кон-
трола на летање Охрид. 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
31400000-0 - Акумулатори, примарни ќелии и при-

марни батерии 
31430000-9 - Електрични акумулатори 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 70 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

Најмалку 3 потврди за извршени договори за одржу-
вање и сервис на УПС системи во последните 3 години 

- 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: 

2.Потврда за 1 вработено или ангажирано лице 
електроинжинер, кое има потврда за поминат тренинг 
за сервис на УПС – Level 2 3. Потврда за 1 вработено 
или ангажирано лице електротехничар, кое има пот-
врда за поминат тренинг за сервис за УПС 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Важечки Сертификат за ISO 9001 или еквивален-

тен; -Важечки Сертификат за  ISO 14001 или еквива-
лентен; -Важечки Сертификат за  ISO  45001или екви-
валентен. 

 
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 

9.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

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 9.11.2022 г. во 11:00 часот, место: ЕСЈН 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 17963/2022 
 
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: Лазе кјн Костадиноски, aдре-

са на е-пошта: kostadinoskilaze@gmail.com, теле-
фон/факс: 070/223-973 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈП Комуналец Кичево на ул. Магистрален пат 
бр.34  (со истовар) 
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II.3) Секторски договор: Водоснабдување 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

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

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Цемент и врзивно средство за малтерисување 
2. Железо, жица и бетонски шајки 
3. Керамички  стоки 
4. Вар 
5. Стоки  од  дрво 
6. Стоки  од  железо 
7. Адитиви (додатоци) за бетон и малтер 
8. Жица    плетена 
9. Оплати  за  шалување 
10. Дополнителна градежна опрема 
11. Керамички плочки и лепак за плочки 
12. Фасадни   системи 
13. Гипс  картон  системи 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 26.12.2022 г. 
се планира да заврши 26.12.2023 г. 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

24.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.11.2022 

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 24.11.2022 г. во 12:00 часот, место: ЈП „Ко-
муналец“ Кичево 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 17964/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар 

за јавно здравје - Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „3-та Македонска бригада“ бр. 18 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сашо Попов, адреса на е-

пошта: info@cph.mk, телефон/факс: 02/3298-667 
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. 
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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: 10.000.000 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: Прегледот на потрошувачките мерни места до ка-
де што треба да се испорача електричната енергија се 
дадени во техничката спецификација. 

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

јавна набавка: 
Детален опис на предметот на договорот за јавна 

набавка и планираните ориентациони количини се да-
дени во техничката спецификација која е составен дел 
на тендерската документација. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09300000-2 - Електрична, топлинска, соларна и нук-

леарна енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, 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: 
- 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. - Важечка лиценца за вршење на енергетска 
дејност за снабдување со електрична енергија издадена 
од Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-
ги на Република Северна Македонија, - EIC код, изда-
ден од страна на АД МЕПСО за снабдување со елек-
трична енергија, - Доколку понудувачот е БОС (Балан-
сно Одговорна Страна), треба да достави Договор за 
балансна одговорност, - Доколку понудувачот е дел од 
БГ (Балансна Група), треба да достави Договор за ба-
лансна одговорност од Балансно Одговорната Страна и 
документ за превземање балансна одговорност од стра-
на на Балансно Одговорната Страна за понудувачот, - 
Договор дека е регистриран како учесник на пазарот на 
електрична енергија согласно Правилата за пазар на 
електрична енергија. 

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

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

24.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.11.2022 

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 24.11.2022 г. во 11:00 часот, место: Отсек за 
јавни набавки, 1 кат 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 17971/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУ Градска 

Библиотека „Борка Талески“ - Прилеп 
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I.1.2) Адреса: ул. „Булевар Гоце Делчев“, број 18/2 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јордан Чавлески, aдреса на 

е-пошта: jcavleski@gmail.com, телефон/факс: 075/371-
689 

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

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

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

 
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: ЈОУГБ „Борка Талески“ - Прилеп 

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

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

ник 
Шифра Опис 
09300000-2 - Електрична, топлинска, соларна и нук-

леарна енергија 
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:  7 
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 [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

понудувачот или кандидатот 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- 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.      

 - Важечка лиценца за вршење на енергетска деј-
ност 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 

- со наведување на системот за управување и следење 
на синџирот за снабдување, кој економскиот оператор ќе 
може да го примени при извршување на договорот: 

- да поседува енергетски идентификационен код (EIC) 
издаден од АД МЕПСО – Скопје за вршител на енергет-
ска дејност снабдување со електрична енергија или трго-
вија и снабдување со електрична енергија;  - да има склу-
чено договор за регистрација на пазарот на електрична 
енергија, согласно Правилата за пазар на електрична 
енергија;  - да има склучено договор за балансна одговор-
ност, согласно Правилата за пазар на електрична енергија 
и - да прифаќа да ја преземе врз себе балансната одговор-
ност и да го вметне договорниот орган 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 

9.11.2022 година во 09:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

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 9.11.2022 година во 09:00 часот, место: ЈО-
УГБ „Борка Талески“ - Прилеп 
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V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17973/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „Дими-

тар Влахов“ - Струмица 
I.1.2) Адреса: „Гоце Делчев“ бр.17 
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица - 2400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ѓорѓи Хаџи Тосев, адреса на 

е-пошта: dimitarvlahov@t-home.mk, телефон/факс: 
034/345-298 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сметководствени  услуги 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, реви-
зорски и книговодителски услуги 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица 

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

јавна набавка: 
НАБАВКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УЧИЛИШТЕТО И 

УЧЕНИЧКОТ ДОМ СОУУД „Димитар Влахов“ Стру-
мица 

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

ник Шифра Опис 
98000000-3 - Други јавни, социјални и лични ус-

луги 
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 17.11.2022 година  
се планира да заврши 16.11.2023 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 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: 
економскиот оператор да бид регистриран за деј-

ност поврана со предметот за јавната набавка. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

9.11.2022 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

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 9.11.2022 година во 13:00 часот, место: Стру-
мица 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 година. 
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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: 17975/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ „Даме 

Груев“ Куклиш, Струмица 
I.1.2) Адреса: с. Куклиш б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица - 2400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Јанков, aдреса 

на е-пошта: ahit1000@hotmail.com, телефон/факс: 
034/348-470 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на 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: На сите потрошувачи наведени во тендерската 
документација 

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 
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 1.12.2022 година 
се планира да заврши 1.12.2023 година 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД. 
 
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 

9.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

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 9.11.2022 година во 10:00 часот, место: Кук-
лиш 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 17977/2022 
 
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: 047/206-130 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Течност за доработка на издувни гасови (РЕК 

Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 425.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

јавна набавка: 
Течност за доработка на издувни гасови, РЕК Би-

тола 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09211610-0 - Течности што се користат за хидрау-

лични цели 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

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

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Да има извршено испораки на стока од областа на 
предметната набавка во последните три(3)години. 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
Сертификат за ISO 9001:2015, или еквивалент. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

9.11.2022 година во 12:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 
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 9.11.2022 г. во 12:30 часот, место: РЕК Би-
тола 

V.5) Дополнителни информации Број на јн кај дого-
ворниот орган е 16-204/2022 и економскиот оператор 
да не го зема во предвид. 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 17978/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Би-

тола 
I.1.2) Адреса: Булевар „1 Мај“ бр.61 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марија Гулас Стојаноска, 

адреса на е-пошта: m_gulas@yahoo.com, телефон/факс: 
047/208-333 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

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: 
Подготвување на проекти за други објекти-

Енергетски проекти за фасади на објекти сопстве-
ност на ОБ 

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: 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: 
Изработка на проектна документација  Подготвува-

ње на проекти за фасади на објекти сопственост на Оп-
штина Битола  1.Основен проект за реконструкција на 
фасада, покривна конструкција и промена на дел од 
дограмата на ООУ,,Даме Груев” – мало училиште Би-

тола 2. Основен проект за реконструкција на фасада со 
нова енергетски ефикасна фасада на ООУ,,Даме Груев” 
централно училиште во Битола и промена на дел од 
дограмата во подрумските простории. 

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

ник Шифра Опис 
71320000-7 - Инженерски услуги за проектирање 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  5 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 90 - 
КВАЛИТЕТ - 10 - За елементот  квалитет се утврде-

ни вкупно 10 бодови, и истиот се состои од следниве 
поделементи. Економскиот оператор треба да достави 
потврди за извршени исти или слични услуги во врска 
со предметот на набавка  до мах 10 бода или 10% (1 
потврда 2,5 бода). 

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 [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- 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: 
Документ за регистрирана дејност Лиценца Б за 

проектирање за објекти 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 

10.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.11.2022 

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 10.11.2022 година во 12:00 часот, место: Би-
тола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17979/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОСУ „Св. 

Климент Охридски“ - Охрид 
I.1.2) Адреса: ул. „Димитар Влахов“ бр.71 
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид - 6000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Бојан Петровски, адреса на 

е-пошта: svklimentohridski@yahoo.com, телефон/факс: 
046/262-217 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Изработка на ограда 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.237.000,00 
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: ОСУ„Св.Климент Охридски - Охрид, ул.Димитар 
Влахов бр.71 

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 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: Да [5.00%] 
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 
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- Документ за регистрирана дејност: 
- ДРД образец - Лиценца А за изведување градби од 

прва категорија согласно член 57 од Законот за гра-
дење. 

 
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 

9.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

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 9.11.2022 година  во 10:00 часот, место: ОСУ 
„Св.Климент Охридски“ - Охрид 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17980/2022 
 
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: Христина Крстевска, адреса 

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Граничници и индуктивни, температурни и раз-

ни други типови на сензори и давачи (РЕК Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.250.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

II.3) Секторски договор: Електрична енергија 
II.4) Централно тело: Не 

II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Граничници и индуктивни, температур-
ни и разни други типови на сензори и давачи, РЕК Би-
тола 

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. ДЕЛ 1 - Механички гранични прекинувачи 
2. ДЕЛ 2 - Индуктивни сензори – прекинувачи 
3. ДЕЛ 3 - Tемпературни 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

документација: 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. 

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 

10.11.2022 година во 9:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.11.2022 

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 10.11.2022 г. во 9:30 часот, место: РЕК Би-
тола 

V.5) Дополнителни информации: Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-210/2022 и економскиот оператор 
да не го зема во предвид. 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 17985/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Биро за јавни 

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

е-пошта: dragana.nikoloska@bjn.gov.mk, телефон/факс: 
02/3255-707 

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

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

Државни органи - Економија и финансии. 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Хардверски уред за бекап на ленти 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

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

ник Шифра Опис 
48800000-6 - Информациски системи и сервери 
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, 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 
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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: 
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 

9.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

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 9.11.2022 година во 11:00 часот, место: ул. 
„Даме Груев“ бр.12 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17987/2022 
 
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: Томислав Пишмановски, ад-

реса на е-пошта: tomislav.pismanovski@elem.com.mk, 
телефон/факс: 047/206-256 

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Резервни делови и потрошни материјали за мер-

на опрема за континуирани хемиски мерења во ек-
спрес лаборатории и за генератор во термоелектра-
ни (РЕК Битола) 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.261.000,00 
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: 
Резервни делови и потрошни материјали за мерна 

опрема за континуирани хемиски мерења во експрес 
лаборатории и за генератор во термоелектрани, РЕК 
Битола 

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

ник 
Шифра Опис 
38420000-5 - Инструменти за мерење на проток, ни-

во и притисок на течности и гасови 
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- Резервни делови,потрошни материјали и 

опрема за мерење присуство на силикати, рН, раство-
рен кислород со оптичка метода и проводливост. 

2. ДЕЛ 2- Резервни делови,потрошни материјали и 
опрема за мерење присуство на растворен кислород со 
електрохемиска метода. 

3. ДЕЛ 3- Резервни делови и потрошни материјали 
за опрема за мерење присуство на дисоциран водород. 

4. ДЕЛ 4 - Прибор за одржување на мерни сонди. 
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 [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 
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IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 
понудувачот или кандидатот 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Исполнување на барањата од техничката специфи-
кација. 

 
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 

10.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.11.2022 

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 10.11.2022 година  во  9:00 часот, место: РЕК 
Битола 

V.5) Дополнителни информации: Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-208/2022 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17988/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен уни-

верзитет „Гоце Делчев“ Штип 
I.1.2) Адреса: „Крсте Мисирков“ бр.10 А 
I.1.3) Град и поштенски код: Штип - 2000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ирена Рибарева адреса на е-

пошта: irena.ribareva@ugd.edu.mk, телефон/факс: 
032/550-049 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската доку-
ментација може да се добијат на следнава адреса: Универ-
зитет „Гоце Делчев“ - Штип, со адреса на „Крсте Мисир-
ков“ 10 А, 2000 Штип,    filip, gligorovski @ugd. edu.mk 
032/550-231, https://www.e-nabavki.gov.mk 

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 Издавачки и печатарски услуги 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски 
услуги на договорна основа или со надомест 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Универзитет„Гоце Делчев“ Штип 

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

јавна набавка: 
Во Тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
22000000-0 - Печатени предмети и сродни произ-

води 
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, ФИНАНСИС-

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Тековна состојба издадена од Централен регистер 

на РСМ. 
 
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 

9.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

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 9.11.2022 година во 10:00 часот, место: Штип 

V.5) Дополнителни информации Документите кои 
се составен дел на понудата како што се Образец на по-
нуда составен од општ дел и листа на цени во ексел та-
бела (Прилог 1), Изјава за докажување на способноста 
(Прилог 2), Изјава за сериозност на понудата (Прилог 
3), Електронски потпишан модел на договор (Прилог 
4) не можат дополнително да се достават по отворање 
на понудите. Секоја понуда што нема да содржи некој 
од наведените елементи ќе биде отфрлена како непри-
фатлива. 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17994/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ДУД „Лазар 

Лазаревски“ - Велес 
I.1.2) Адреса: ул. „Д-р.Христо Татарчев“ бр.3 
I.1.3) Град и поштенски код: Велес - 1400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Василка Ѓурчиновски, aдре-

са на е-пошта: dudlazarlazarevski@yahoo.com, теле-
фон/факс: 043/231-337 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Прехранбени производи 
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: ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес 

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

јавна набавка: 
Набавка на прехранбени производи за Специфика-

ција бр.1 – Месо и месни производи, Спецификација 
бр.2 – Млеко и млечни производи, Спецификација бр.3 
– Јајца 

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

ник Шифра Опис 
15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, 

тутун и сродни 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. Месо и месни производи 
2. Млеко и млечни производи 
3. Јајца 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 21.11.2022 година 
се планира да заврши 20.11.2023 година 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. ДРД – образец  -Решение за регистрирање во 
Регистарот на објекти  и оператори со храна издадена 
од АХВ на РМ. -Решение /Одобрение  за оператор со 
храна  и објект за производство, обработка и манипула-
ција со храна  од животинско потекло издадена од 
Агенција за храна и ветеринарство  на Р.М. (за листа 
бр.1) * За економските оператори кои месото го снаб-
дуваат  од кланица да се достави Договор за соработка. 
(за листа бр.1) *За економските оператори кои месото 
го снабдуваат од добавувач кој го расекува месото да 
се достави Договор за соработка. (за листа бр.1) 

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: 

- Опис на техничките услови и мерки кои економ-
скиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет, во 
кој ќе биде наведено дека има на располагање и корис-
тење минимум едно возило за транспорт на стоката за 
спецификација бр.1, бр.2 и бр.3 и дека за месото и мес-
ните производи – спецификација бр.1 и млекото и 
млечните производи – спецификација бр.2 возилото 
поседува уред за одржување на ладен температурен ре-
жим, ги изготвува и електронски ги потпишува самиот 
економски оператор и тие не мора да бидат заверени од 
надлежен орган.  - Опис на техничките услови и мерки 
кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди 
квалитет, во кој ќе биде наведено дека економскиот 
оператор поседува соодветен магацински простор за 
складирање на стоката и дека поседува разладни комо-
ри за стоката за месо и месни производи-спецификаци-
ја бр.1 и млеко и млечни производи-спецификација 
бр.2, која според пропишаните санитарно-хигиенски 
стандарди треба да се чува на одредена температура, ги 
изготвува и електронски ги потпишува самиот економ-
ски оператор и тие не мора да бидат заверени од надле-
жен орган. 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
-Фотокопија од Сертификат за Систем за управува-

ње со безбедност на храна кој е во согласност со бара-
њата на НАCCP систем. 

 
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 

10.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.11.2022 

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 10.11.2022 година во 10:00 часот, место: ОУД 
„Лазар Лазаревски“ Велес 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17995/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за одбрана - сектор за логистика 
I.1.2) Адреса: „Орце Николов“ бр. 116 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
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I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елвира Вукељ Идриз, адреса 

на е-пошта: elvira.vukelj-idriz@morm.gov.mk, теле-
фон/факс: 02/3283-046 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

Државни органи – Одбрана. 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сушени модри сливи, Маслинки, Топено си-

рење, Пастеризиран зеленчук и Ајвар 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.458.080,00 
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: Воените пошти приматели 2990/34 Петровец, 
2990/33 Скопје, 2990/35 Скопје-касарна Гоце Делчев, 
2990/53 Скопје-касарна Ѓорче Петров, 2990/14 Кума-
ново, 2990/13 Штип, 2990/15 Криволак, 2990/15 Велес, 
2990/23 Кичево, 2990/24 Тетово и 2990/25 Прилеп 

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

јавна набавка: 
Проценета вредност без ДДВ во денари  Дел 1-

580.800,00 Дел 2-660.000,00 Дел 3-252.000,00 Дел 4-
600.000,00 Дел 5-930.000,00 Дел 6-133.000,00 Дел 7-
882.000,00 Дел 8-420.280,00 

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

ник Шифра Опис 
15331400-1 - Конзервиран зеленчук и/или зеленчук 

во лименки 
15331000-7 - Преработен зеленчук 
15850000-1 - Производи од тестенини 
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-Сушени модри сливи 
2. Дел 2-Маслинки 
3. Дел 3-Доматно пире со нето маса од 500 до 850гр 
4. Дел 4-Пиперка капија 1/1 со нето плод без налив 

од 350 до 500 гр 
5. Дел 5-Краставици 1/1 со нето плод без налив од 

350 до 500 гр 
6. Дел 6-Краставици 5/1 со нето плод без налив од 

1.950 до 2.450 гр 
7. Дел 7-Цвекло 1/1 со нето плод без налив од 350 

до 500 гр 
8. Дел 8-Кисел зеленчук-туршија 5/1 со нето плод 

без налив од 1.950 до 2.700 гр 
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 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: 
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 

24.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2022 година во 10:00 часот, место: Сек-
тор за логистика бул. „Илинден“ б.б. (поранешен рег-
рутен центар Скопје). 
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V.5) Дополнителни информации наведено во тен-
дерска документација 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17996/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД МЕПСО 
I.1.2) Адреса: „Максим Горки“ бр. 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Седула Мамути, адреса на е-

пошта: Sedulla.Mamuti@mepso.com.mk, телефон/факс: 
070/404-612 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Калибрација и поправка на мерни инструменти 

(збирни потреби на ОПМ) 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Дирекција на АД МЕПСО на ул. Максим Горки 
бр.4, 1000 Скопје и ТС Скопје 1, на ул. Марко Крале 
бр.142, 1000 Скопје 

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

јавна набавка: 
Даден во Тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
50433000-9 - Услуги за калибрирање 
50412000-6 - Услуги за поправка и одржување на 

апарати за тестирање 
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. Калибрација и поправка на инструмент за при-

марно испитување OMICRON CPC-100 
2. Калибрација и поправка на инструмент за одре-

дување на неутрализационен број 
3. Калибрација на електронска вага 
4. Калибрација на термометар 

5. Калибрација на инструмент за мерење на темпе-
ратура, притисок и влага 

6. Калибрација на инструменти за мерење на отпор 
на заземјување 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
денови 270 
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: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

28.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 24.11.2022 

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 28.11.2022 година во 12:00 часот, место: АД 
МЕПСО,  ул. „Максим Горки“ бр. 4. - Скопје 

V.5) Дополнителни информации: Тендерската доку-
ментација може да се превземе преку ЕСЈН. 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17997/2022 
 
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: Тијана Димовска Тошевска, 

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Електронски компоненти, инструменти и мате-

ријали (РЕК Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.144.000,00 
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: 

Електронски компоненти, инструменти и матери-
јали, РЕК Битола 

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

ник Шифра Опис 
31711100-4 - Електронски компоненти 
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: Полупроводнички компоненти за ТЕ, 
2. ДЕЛ 2: Отпорници и кондензатори и варистори 

за ТЕ, 
3. ДЕЛ 3: Осигурувачи струјни и подножја за мерна 

и регулациона опрема за ТЕ, 
4. ДЕЛ 4: Резервни делови, потрошни материјали и 

уреди за електроника ТЕ, 
5. ДЕЛ 5: Програмабилен логички контролер за ТЕ, 
6. ДЕЛ 6: Електронски компоненти за ПЕ Рудници, 
7. ДЕЛ 7: Мерни инструменти ПЕ Рудници. 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

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

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

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

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

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

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

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

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

документација: 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 
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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: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

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

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

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

11.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

5.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 7.11.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 11.11.2022 година во 12:00 часот, место: РЕК 
Битола 

V.5) Дополнителни информации: Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-203/2022 и економскиот оператор 
да не го зема во предвид. 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 17998/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница - Струга 
I.1.2) Адреса: kеј. 8-ми Ноември б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Струга - 6330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елена Мисоска, aдреса на е-

пошта: elenamisoska@yahoo.com, телефон/факс: 
046/786-008 

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: 
Технички, водоинсталатерски и електро пот-

рошни материјали 
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: Магацин на ЈЗУ Општа болница - Струга 

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: Технички, водоинсталатерски и електро 
потрошни материјали 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
31518300-3 - Тавански светилки 
31440000-2 - Батерии 
31214000-9 - Разводен ормар 
44192100-3 - Пена од поливинил хлорид 
44164200-9 - Цевки 
31214100-0 - Прекинувачи 
31211300-1 - Осигурувачи 
44112310-4 - Преградни ѕидови 
44191300-8 - Ивер-плоча 
44167400-2 - Зглобови 
44167100-9 - Спојници 
44111700-8 - Плочки 
44100000-1 - Градежни материјали и сродни пред-

мети 
44191400-9 - Лесонит 
42130000-9 - Чешми, славини, вентили и слични 

уреди 
44130000-0 - Главни канализациони цевки 
31400000-0 - Акумулатори, примарни ќелии и при-

марни батерии 
31510000-4 - Електрични ламби со влакно 
44165100-5 - Црева 
44163210-5 - Спојки за цевки 
44192200-4 - Клинци 
31680000-6 - Електрични материјали и додатоци 
44167200-0 - Стеги и клешти за поправки 
44111200-3 - Цемент 
31519000-7 - Електрични ламби со вжарено влакно 

и неонски ламби 
44191100-6 - Шпер-плоча 
31320000-5 - Кабли за дистрибуција на електрична 

енергија 
44111400-5 - Бои и ѕидни облоги 
31210000-1 - Електрични апарати за префрлање или 

заштита на електрични кола 
44111300-4 - Керамика 
44115210-4 - Материјали за водовод 
44163130-0 - Цевки за канализација 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. 1 Бои, лакови, и сл. неделив дел 
2. 2 Гипс, кит, глет маса неделив дел 
3. 3 Лепак  неделив дел 
4. 4 PUR - пена (полиуретанска) неделив дел 
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5. 5 Шпакла неделив дел 
6. 6 Ваљак неделив дел 
7. 7 Четки за бојадисување неделив дел 
8. 8 Плочки, Лепак, Фугомал неделив дел 
9. 9 Бургии  неделив дел 
10. 10 Сврзувачки елементи неделив дел 
11. 11 Пафти неделив дел 
12. 12 Катинар неделив дел 
13. 13 Рајбер /резе / сурме неделив дел 
14. 14 Брави / цилиндри / кваки неделив дел 
15. 15 Траки неделив дел 
16. 16 Држачи за полици неделив дел 
17. 17 Штрафцигери неделив дел 
18. 18 Работнички алат неделив дел 
19. 19 Алат за брусење, сечење неделив дел 
20. 20 Материјали за столарија неделив дел 
21. 21 Француски клуч 
22. 22 Ножици за режење трендафили , за стебло 

дебелина 3см 
23. 23 Ножици-макази  за сечење лим 
24. 24 Ракавици работнички (гумени и платнени) 
25. 25 Гумени чизми,   разни големини 
26. 26 Мрежа за прозор - пластична 
27. 27 Најлон шир.1.5м 
28. 28 Прскалици  за трева (се закачува во земја, пр-

ска на разни страни под притисок на вода) 
29. 29 Метро (мин. должина 5м * ширина 25мм) 
30. 30 Метална скала на расклопување, висина 

1,50м 
31. 31 Електрична ударна бормашина, моќност 

мин.500W, Дупчење во бетон Ø 16mm, Дупчење во ме-
тал Ø 13mm, дупчење во дрво Ø 20мм со дополнителна 
рачка и граничник за длабочина, Вртежи 0-43500 во 
1мин, удари 0-2900 во 1мин.професионална на батерија 
од 18V и 4Аh (отстапување +/- 5%) 

32. 32 Ударна бормашина за дупчење во бетон со 
дијаметар до 24 мм. Можност да се користи и без удар 
за дупчење во метал, дрво и плочки, моќност 
мин.600W, Дупчење во бетон Ø 5-24mm, Дупчење во 
метал Ø 13mm, со дополнителна рачка и граничник за 
длабочина, Вртежи 0-810 во 1мин, удари 0-4400 во 
1мин. (отстапување +/- 5%) 

33. 33 Изработка на клучеви по нарачка според пот-
ребите 

34. 34 Сензор клуч за лифт 
35. 35 Работничка униформа дводелна, пантолони и 

јакна 
36. 36 Работнички обувки со заштита за прсти 
37. 37 Неонски лустер - круг Неделив дел 
38. 38 Неонска арматура Неделив дел 
39. 39 Неонски светилки Неделив дел 
40. 40 Светилки Неделив дел 
41. 41 Светилка антибактерицидна Неделив дел 
42. 42 Пригушници Неделив дел 
43. 43 Грејачи Неделив дел 
44. 44 Термостат  Неделив дел 
45. 45 Рингли  Неделив дел 
46. 46 Дозни Неделив дел 
47. 47 Патрони Неделив дел 
48. 48 Осугурувач Неделив дел 
49. 49 Индикатор   Неделив дел 
50. 50 Кабел Неделив дел 
51. 51 Продолжен кабел со пренапонска заштита 

Неделив дел 
52. 52 Шелни за кабел Неделив дел 
53. 53 Прекинувач  Неделив дел 
54. 54 Утикач,  штек Неделив дел 
55. 55 Стартери Неделив дел 
56. 56 Клеми Неделив дел 
57. 57 Склопка-контактор за машина за перење Не-

делив дел 

58. 58 Батерии  Alkaline  (non-rechargeable) Неделив 
дел 

59. 59 Електроди за заварување 3.25   2кг. 
60. 60 Фазометар 500W, за напон од 220V-380V и 

јачина на струја од 16А 
61. 61 Клешти изолирани F 200mm 
62. 62 Изолирбан 20м 
63. 63 Термометри за кујнски фрижидери 
64. 64 Фасонки - порцелан Е27 
65. 65 Бојлер Неделив дел 
66. 66 Чешма / батерија Неделив дел 
67. 67 Апарат за сушење раце со топол воздух Не-

делив дел 
68. 68 Вретено Неделив дел 
69. 69 Вентил / пумпа  Неделив дел 
70. 70 Црева Неделив дел 
71. 71 Елементи  за WC шоља, казанче Неделив дел 
72. 72 Елементи за умивалник / када  Неделив дел 
73. 73 Колено, метално за спојување водоводни 

цевки Неделив дел 
74. 74 Муф   Неделив дел 
75. 75 Изолација Неделив дел 
76. 76 Цевки Неделив дел 
77. 77 Колено PVC, за спојување одводни PVC цев-

ки Неделив дел 
78. 78 Коса рачва Неделив дел 
79. 79 Текомад Неделив дел 
80. 80 Редуцир Неделив дел 
81. 81 Топ сифон Неделив дел 
82. 82 Стеги за црево за вода Неделив дел 
83. 83 Коноп за чешма 
84. 84 Вакуум гума за умивалник со рачка 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни                                                                                      Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со повеќе еко-

номски оператори - без повторно прибирање понуди 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

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

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

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

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

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

говорот: 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: 
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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. 
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: 

- Брошури, каталози и слично од следниве стоки: 
Чешма со сензор /со регулатор топла-ладна /хром/ долг 
клун; Апарат за сушење раце со топол воздух, борма-
шина, работна униформа, и др. 

 
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 

16.11.2022 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.11.2022 

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 16.11.2022 г. во 13:00 часот, место: Управа на 
ЈЗУ Општа болница - Струга 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 17999/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општинска 

јавна установа за деца - Детска градинка „23 Ав-
густ“ Берово 

I.1.2) Адреса: ул. „Младински кеј“ бр. 5 
I.1.3) Град и поштенски код: Берово - 2330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Лапевска, адреса на 

е-пошта: dg23avgust@gmail.com, телефон/факс: 
070/802-320 

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:  
Реконструкција на кујна во детска градинка 

ОЈУДГ ,,23 Август“ во Берово 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Реализирање, со какви било средства, утврдени од до-
говорниот орган 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ОЈУДГ 23 Август Берово 

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

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

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.12.2022 година се пла-

нира да заврши 1.12.2023 година 
Период во месеци:  12 или денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност или тековна 

состојба, - Важечка лиценца за изведување на градби 
од втора категорија (минимум Лиценца Б за изведувач) 
издадена од Министерството за транспорт и врски, сог-
ласно Законот за градење. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- да има реализирано минимум 3 (три) договори со 
државни институции или општински институции од 
исти или слични работи во последните три години од-
носно за секоја година по еден. - листа на работи из-
вршени во последните 3 (три) години, со приложување 
потврда за задоволителна изведба на најважните ра-
боти. 

 
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 

10.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.11.2022 

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 10.11.2022  година во 12:00 часот, место: Бе-
рово 

V.5) Дополнителни информации: Во тендерска до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 18000/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ „Ѕвез-

дички“ Чешиново-Облешево 
I.1.2) Адреса: ул. „Христијан Карпош“ бр.1 
I.1.3) Град и поштенски код: Чешиново - 2302 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александра Јосифова, адреса 

на е-пошта: ackajovo@hotmail.com, телефон/факс: 
078/473-725 

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: 
Ангажирање на агенција за привремени врабо-

тувања за потребите на ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чеши-
ново-Облешево 

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: Чешиново- Облешево 

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: 
Подетален опис за предметот на набавката има во 

тендерската документација која е во прилог на овј 
Оглас 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
75000000-6 - Услуги за администрација, одбрана и 

социјално осигурување 
65000000-3 - Јавни 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, 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: 
- 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-  Важечка  Лиценца А, Б или В , за 
вршење на привремени вработувања  издадена од Ми-
нистерството надлежно за работите на трудот ,  соглас-
но чл.9  од  Законот за агенциите за привремени врабо-
тувања  / “ Службен весник на РМ “ бр. 49/06, 
бр.102/08, бр.145/10 и бр.136/11 /  копија потпишана и 
заверена од понудувачот со назнака „ Верно на ориги-
нал“. - Потврда/решение дека економскиот оператор е 
запишан во Регистарот на агенции за привремени вра-
ботувања што го води Министерството за труд и соци-
јална политика. 

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 

9.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

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 9.11.2022 г. во 9:00 часот, место: Чешиново - 
Облешево 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 18002/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за одбрана - сектор за логистика 
I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ бр. 116 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елвира Вукељ Идриз, адреса 

на е-пошта: elvira.vukelj-idriz@morm.gov.mk, теле-
фон/факс: 02/3283-046 

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 - Одбрана. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
Еднодневен сув оброк Б комплет бр.1 и 2 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 5.651.310,00 
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: ВП 2990/53 Скопје 

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

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

ник Шифра Опис 
55520000-1 - Угостителски услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
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Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-
ски оператор 

Времетраење на рамковната спогодба Период во го-
дини: 2 

II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

24.11.2022 година во 10:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2022 година во 10:30 часот, место: Сек-
тор за логистика бул. „Илинден“ бб (поранешен регру-
тен центар Скопје 

V.5) Дополнителни информации: наведено во тен-
дерска документација 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 18003/2022 
 
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: Христина Крстевска, адреса 

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Релеи временски, помошни, биметални, сигнал-

ни (РЕК Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.490.500 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

Релеи временски, помошни, биметални, сигнални, 
РЕК Битола 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
31221200-3 - Релеи за општа намена 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни                                                                                      Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

11.11.2022 година во 9:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

5.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 7.11.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 11.11.2022 г. во 9:30 часот, место: РЕК Би-
тола 

V.5) Дополнителни информации: Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-200/2022 и економскиот оператор 
да не го зема во предвид. 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 18006/2022 
 
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: Томислав Пишмановски, ад-

реса на е-пошта: tomislav.pismanovski@elem.com.mk, 
телефон/факс: 047/206-256 

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

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

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
– Друго. 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Делови од регулатори (РЕК Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.250.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

јавна набавка: Делови од регулатори, РЕК Битола 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
31711140-6 - Електроди 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни                                                                                     Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

14.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

8.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.11.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.11.2022 г. во 9:00 часот, место: РЕК Би-
тола 

V.5) Дополнителни информации: Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-207/2022 и економскиот оператор 
да не го зема во предвид. 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 18007/2022 
 
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 
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I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Бобан Ацевски, адреса на е-

пошта: boban.acevski@elem.com.mk, телефон/факс: 
02/3149-155 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реконструкција на сопствено напојување 
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: Дадено во Тендерска документација 

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: Дадено во Тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
31154000-0 - Уреди за непрекинато напојување со 

електрична енергија 
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, испорака, монтажа, модифика-

ција и поврзување со постројката за домашна потреба, 
испитување пред пуштање во работа (SAT) и пуштање 
во работа на дизел агрегатот рачно и автоматски 

2. ДЕЛ   2-  Набавка, испорака, монтажа и пуштање 
во работа на делови од постројката за сопствено напо-
јување по спецификација 

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

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- 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: 
Услов бр.1 (Важи за ДЕЛ 1 и ДЕЛ 2) - економскиот 

оператор да е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
набавка. Услов бр.2 (Важи за ДЕЛ 1) - Да располага со 
важечко и валидно Решение за исполнетост на услови-
те за вршење на технички прегледи и периодични ис-
питувања издадено од Министерство за економија на 
РСМ од областа: електроенергетски постојки, елек-
трични производи и уреди, во согласност со член 20, 
член 21 и член 21а од Законот за техничка инспекција 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.88/2008; 119/2010; 36/2011; 136/2011; 164/2013; 
41/2014; 154/2015 и 53/2016).  или акредитација од зем-
јите членки на Европска унија или земји кандидати за 
членство во ЕУ, под услов нивните акредитационите 
тела од соодветната област да се потписнички наа до-
говор за меѓусебно признавање на акредитација 
(МЛА).  За овој услов може да користи и подизведувач 
кој го задоволува овој услов.  Докази 1: како доказ за 
исполнување на условите за професионална способ-
ност економскиот оператор задолжително доставува: - 
потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како 
доказ дека е регистриран како физичко или правно ли-
це за вршење на дејноста поврзана со предметот на до-
говорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на со-
одветно професионално здружение согласно со пропи-
сите на земјата каде што е регистриран. Во Република 
Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија Доказ 2: - Копија од решение за 
исполнетост на условите за вршење на технички прег-
леди и периодични испитувања издадено од Министер-
ство за економија на РСМ од областа:  електроенергет-
ски постојки, електрични производи и уреди, во сог-
ласност со член 20, член  21,член 21а од Законот за тех-
ничка инспекција ( “Службен весник на Република  
С.Македонија” бр.88/2008; 119/2010; 36/2011; 
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136/2011; 164/2013; 41/2014; 154/2015 и  53/2016) или 
копија од сертификат за акредитација од земјите член-
ки на Европска унија или земји кандидати за членство 
во ЕУ, под услов нивните акредитационите тела од со-
одветната област да се потписнички на договор за ме-
ѓусебно признавање на акредитација (МЛА). - копија 
од важечки сертификат за акредитација  издаден од 
страна на Институтот за акредитација на РСМ. Важ-
носта на сертификатот за акредитација на инспекцис-
кото тело да не е помала од периодот за реализација на 
договорот. Да достави изјава дека сертификатот за ак-
редитација ќе биде обновен доколку важноста на исти-
от (сертификатот)  истече во текот на реализацијата на 
договорот. 

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: 

Услов 1 (Важи за ДЕЛ 1) - Во последните три годи-
ни да има извршено набавка, испорака, монтажа и пуш-
тање во работа на најмалку 5 дизел агрегати со моќ-
ност од најмалку 200kVA. Доказ за услов бр.1 (Важи за 
ДЕЛ 1) -Листа на главни услуги на понудувачите или 
кандидатите извршени во последните три години, со 
вредности, датуми, купувачи (договорни органи или 
економски оператори), точен назив на бараната опрема 
и податоци за напон и моќност на опремата, со обезбе-
дување на потврди за  набавкa, испорака, монтажа и 
пуштање во работа на дизел агрегат со моќност од нај-
малку 200kVA, издадени од примателите. За последни 
3 (три) години се смета периодот од денот на јавното 
отворање па наназад. 

- 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: 

Услов бр.2(Важи за ДЕЛ 1) - Да има обезбеден ов-
ластен сервис во Р.С.Македонија, или да формира 
офластен сервис во Р.С.Македонија најдоцна десет де-
на пред испорака на стоката. Доказ за услов бр.2(Важи 
за ДЕЛ 1) - Изјава од понудувачот дека поседува овлас-
тен сервис, со назив, адреса и контакт податоци за ов-
ластениот сервис, со потврда издадена од производите-
лот, со која го овластува горе наведениот сервис да 
врши сервиси на опремата предмет на набавка или  де-
ка истиот ќе го оформи најкасно десет дена пред испо-
рака(Прилог 9) *Документот за оформен сервис се дос-
тавува најдоцна десет дена пред испорака на опремата 
која е предмет на набавката.  Доколку Економскиот 
оператор не го достави потребните документи за офор-
мен сервис* во наведениот рок ќе биде активирана бан-
карската гаранција и стоката нема да биде прифатена 
од страна на Договорниот орган. 

- 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: 

Услов 3 (Важи за ДЕЛ 1) - Да поседува инструмен-
ти и опрема, кои ќе ги користи при мерењата. Да посе-
дува важечки сертификати за извршена калибрација на 
инструментите и опремата кои ќе се користат за из-
вршување на испитувањата(наведени во Техничката 
спецификација) и се наведени во листата. Доказ бр.3 
(Важи за ДЕЛ 1) - Да достави листа на инструменти и 
опрема, кои ќе ги користи при мерењата(Прилог 3) со 
копии од важечки Сертификати за извршена калибра-
ција на инструментите и опремата кои ќе се користат 
за извршување на испитувањата 

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

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

29.11.2022 година во 9:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.11.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 29.11.2022 г. во 9:30 часот, место: АД ЕСМ 
Дирекција  - Скопје 

V.5) Дополнителни информации: Интерен број на 
ЈН 01-84/2022 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 18009/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ФОД ДООЕЛ 

- Новаци, АД ЕСМ Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Новачки пат“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Новаци - 7211 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александра Петревска, адре-

са на е-пошта: talevska_a@yahoo.com, телефон/факс: 
047/206-730 

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: 
Одливци и отковци - повторена постапка - дел 3 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
14600000-7 - Метална руда и легури 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
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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 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност. 
 
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 
10.11.2022 година во 11:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
4.11.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.11.2022 
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 10.11.2022 г. во 11:00 часот, место: канцела-
рија за јавни набавки 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 18010/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво Водостопанство на Република Северна 
Македонија, во државна сопственост, Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Трета Македонска бригада“ 1 
бр.10а 

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

е-пошта: nade2007@hotmail.com, телефон/факс: 
078/333-721 

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: 
Рехабилитација и модернизација на пумпна ста-

ница Марена 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 51.132.983,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Проектирање и изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Согласно тендерската документација 

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 
71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски 

и инспекциски услуги 
71520000-9 - Услуги за надзор над градење 
II.9) Делива набавка: Не 
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II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: Да [10.00%] 
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 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изведувач на градби од прва  категорија  - Лиценца А 
за проктирање на градби од прва категорија 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извештај за билансот на состојба издаден од над-
лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

Позитивен биланс на успех во последните три го-
дини 

- 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: 

Минимален годишен приход од 80 (осумдесет) ми-
лиони денари во  секоја од последните три финансиски 
години (2019, 2020, 2021) 

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 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

* Економскиот оператор да приложи изјава за анга-
жиран технички персонал, без оглед на тоа дали тие 
непосредно му припаѓаат на економскиот оператор со 
прилог овластувања А за минимум 3 (три) инженери за 
изведба и прилог овластувања А за минимум 3 (три) 
инженери за проектирање, од кои најмалку: - 1 дипло-
миран градежен инженер; - 1 дипломиран машински 
инженер; - 1 дипломиран електро инженер;  * Серти-
фикат за лиценцирано лице за понудениот SCADA со-
фтвер 

- 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: 

- Сертификат за авторизиран сервисер од произво-
дителот на пумпи за територијата на РСМ 

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

Листа на работи извршени во последните пет го-
дини, со приложување потврда за задоволителна извед-
ба на најважните работи со минимум 1 (еден) договор 
за хидротехнички објект со минимална вредност сраз-
мерно на проценетата вредност на набавката во послед-
ните 5 (пет) години 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Копија од Стандард за квалитет  ISO 9001:2015 - 

Копија од Стандард за управување со IT услуги – сер-
тификат за стандарт   ISO/IEC  20000-1:2018 

- Стандарди за управување со животна средина: 
Копија од Стандард за управување со животната 

средина  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 

24.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 180 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 24.11.2022 година во 11:00 часот, место: 
Бул.Трета Македонска бригада 1бр.10а Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 18011/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП за ПУП - 

Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Прилепски Бранители“ број 1 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Јошески, адреса 

на е-пошта: jpzapup@yahoo.com, телефон/факс: 
048/401- 725 

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: 
Mifare картици 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 350.000 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: Прилеп 

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

јавна набавка: 
Оваа набавка е дел од планиранта постапка за на-

бавка на систем за електронска наплата на билети во 
возилата со набавка на потребната опрема. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
72000000-5 - IT услуги: консултации, развивање на 

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

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

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 

III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена 

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Да, дадено во Тендерската документација 
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: 

Да, дадено во Тендерската документација. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

9.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 180 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 9.11.2022 г. во 10:00 часот, место: ЈП за ПУП 
Прилеп/ул. „Крушевска“ бр.11 Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 18012/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за одбрана - сектор за логистика 
I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ бр. 116 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елвира Вукељ Идриз, адреса 

на е-пошта: elvira.vukelj-idriz@morm.gov.mk, теле-
фон/факс: 023283046/ 

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 - Одбрана. 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Минерална вода (газирана и негазирана) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 11.079.970 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: ВП 2990/13 Штип, ВП 2990/14 Куманово, ВП 
2990/15 Криволак и Велес, ВП 2990/23 Кичево, ВП 
2990/24 Тетово, ВП 2990/25 Прилеп, ВП 2990/33 Скоп-
је (кас.Илинден), ВП 2990/34 Петровец и ВП 2990/35 
Скопје (кас. Гоце Делчев) и Сектор за услуги, туризам, 
возен парк и одржување. 

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: 
Проценета вредност во денари без ДДВ Дел 1-

140.000,00 Дел 2-100.000,00 Дел 3-4.799.970,00 Дел 4-
5.200.000,00 Дел 5-240.000,00 Дел 6-600.000,00 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
15981000-8 - Минерална вода 
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-Газирана природна минерална вода од 0,5 

до 1 литри во стаклена амбалажа 

2. Дел 2-Газирана природна минерална вода од 0,2 
до 0,35 литри во стаклена амбалажа 

3. Дел 3-Негазирана природна минерална вода во 
шише од 0,5 литри во ПЕТ амблажа 

4. Дел 4-Негазирана природна минерална вода во 
шише од 1,5 литaр во ПЕТ амбалажа 

5. Дел 5-Негазирана природна минерална вода во 
шише од 0,5 до 1 литри во стаклена амблажа 

6. Дел 6-Негазирана природна минерална вода во 
шише од 0,2 до 0,35 литри во стаклена амблажа 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- со наведување на мерките за управување со жи-
вотната средина кои економскиот оператор ќе може да 
ги користи во извршувањето на договорот: 

Да исполнува обврските за управување со посебен 
тек на отпад, согласно закон за проширена одговорност 
на производителот за управување со посебните текови 
на отпад („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 215/2021). Економскиот оператор го до-
кажува исполнувањето на минималните услови со дос-
тавување на: - Потврда издадена од надлежен орган за 
исполнување на проширената одговорност за управува-
ње со посебен тек на отпад, согласно закон за проши-
рена одговорност на производителот за управување со 
посебните текови на отпад („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр. 215/2021). 

 
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 

24.11.2022 година во 9:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2022 г. во 9:30 часот, место: Сектор за 
логистика бул. Илинден бб (поранешен регрутен цен-
тар Скопје 

V.5) Дополнителни информации: наведено во тен-
дерска документација 

V.6) Датум на објава: 25.10.2022 г. 
 
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: 18013/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за одбрана - сектор за логистика 
I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ бр. 116 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сашо Јовановски, адреса на 

е-пошта: sasho.jovanovski@morm.gov.mk, теле-
фон/факс: 02/328-3028 

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 - Одбрана. 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
Аудио и видео опрема 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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 
32324100-1 - Телевизори во боја 
39162110-9 - Наставни помагала 
32300000-6 - Телевизиски и радио приемници и 

апарати за снимање или репродуцирање на звук или 
слика 

38651000-3 - Фотоапарати 
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 – Фото апарат со дополнителна опрема 
2. Дел 2 – Телевизор 55’’ со сталак 
3. Дел 3 - Телевизор 60” со држач за ѕид 
4. Дел 4 - Телевизор 32” 
5. Дел 5 – Телевизор 40” 
6. Дел 6 – Видео бим и држач 
7. Дел 7 – Дигитален фото апарат 
8. Дел 8 - Микрофони 
9. Дел 9 - Професионален HD/4K UHD камкордер 
10. Дел 10 – Филтер за приватност на екран 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  6 
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 
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IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 

9.11.2022 година 09:45 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

година 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 9.11.2022 година  во  09:45 часот, место: Сек-
тор за логистика на МО, ул. „Илинденска“ б.б Скопје 
(поранешен регрутен центар). 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 18014/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за железничка инфраструктура Железни-
ци на Република Северна Македонија - Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Јордан Мијалков“ бр. 50б 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Влатко Китановски, адреса 

на е-пошта: mz.infra.nabavno@mzi.mk, телефон/факс: 
02/2 449-630; 02/2 449-741; 02/2 449-038 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Мерна кола 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

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

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: дадено во тендерската документација 

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 поим-

ник Шифра Опис 
71631470-5 - Услуги за инспекција на железнички 

пруги 
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 - Снимање на контактна мрежа 
2. Дел 2 – Снимање на пруги 
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 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 
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IV.1.5) Здружување на група економски оператори 
во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 

24.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.11.2022 

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 24.11.2022 година во 11:00 часот, место: Ди-
рекција на Јавно претпријатие за железничка инфрас-
труктура Железници на Република Северна Македо-
нија-Скопје, улица „Јордан Мијалков“ број 50б, 1000 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 18015/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Национална 

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

е-пошта: tereza_33@hotmail.com, телефон/факс: 3 227-
370 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Спорт и култура. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Електрична енергија за 2023 година 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 5.508.475,00 
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: НУ Национална опера и балет 

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

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

ник Шифра Опис 
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 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 
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IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност 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 

24.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.11.2022 

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 24.11.2022 година во 10:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 18016/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Фонд на пен-

зиското и инвалидското осигурување на Северна 
Македонија 

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

на е-пошта: Kristina.Gjorgjievska@piom.com.mk, теле-
фон/факс: 02/3 250-477 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Социјална заштита. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на услуги за адаптивно и превентивно 

одржувње на системите на евиденција на работното 
време, управување со човечки ресурси и пресметка 
и исплата на плати за потребите на Фондот 

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

Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани 
услуги 

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

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

јавна набавка: 
Детален опис е даден во техничките спецификации 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
72260000-5 - Услуги во врска со софтверски произ-

води 
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, 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 доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 

9.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

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 9.11.2022 година во 10:00 часот, место: Фонд 
на ПИОСМ, Сала за состаноци бр.220 , втори кат. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 18018/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ Киро 

Спанџов-Брко Кавадарци 
I.1.2) Адреса: „Шишка“ бр. 29 
I.1.3) Град и поштенски код: Кавадарци - 1430 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Драги Ташев адреса на е-

пошта: tasew60@yahoo.com телефон/факс: 072/270-380 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реконструкција на објекти 
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: СОУ Киро Спанџов Брко Кавадарци Ул. Шишка 
бр. 29 Кавадарци 

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 
44100000-1 - Градежни материјали и сродни пред-

мети 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
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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 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: 
согласно дефинираните услови во тендерската до-

кументација 
 
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 

9.11.2022 година во 8:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.11.2022 

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 9.11.2022 година во 8:00 часот, место: Кава-
дарци 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 25.10.2022 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: 18023/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за одбрана - сектор за логистика 
I.1.2) Адреса: „Орце Николов“ бр. 116 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елвира Вукељ Идриз адреса 

на е-пошта: elvira.vukelj-idriz@morm.gov.mk теле-
фон/факс: 02/3 283-046 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

Државни органи – Одбрана 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Кондиторски производи, Чоколадо и Сушено 

овошје 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 26.295.580,00 
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: Воените пошти приматели 2990/34 Петровец, 
2990/33 Скопје, 2990/35 Скопје-касарна Гоце Делчев, 
2990/14 Куманово, 2990/13 Штип, 2990/15 Криволак, 
2990/15 Велес, 2990/23 Кичево, 2990/24 Тетово и 
2990/25 Прилеп 

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

јавна набавка: 
Проценета вредност без ДДв во денари Дел 1-

1.464.000,00 Дел 2-1.464.000,00 Дел 3-1.464.000,00 Дел 
4-1.342.000,00 Дел 5-1.586.000,00 Дел 6-1.210.000,00 
Дел 7-1.210.000,00 Дел 8-14.400.000,00 Дел 9-
804.080,00 Дел 10-798.000,00 Дел 11-553.500,00 

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

ник Шифра Опис 
15820000-2 - Двопеци и бисквити; конзервирани 

слатки печива и торти 
15842100-3 - Чоколадо 
15811400-0 - Чајни колачи 
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-Вафел производ со какао крем прелиен со 

чоколада 
2. Дел 2-Вафел производ со млечен и какао крем 
3. Дел 3-Вафел производ со фил од лешници 
4. Дел 4-Медено печиво со овошно полнење со чо-

коладен прелив 
5. Дел 5-Бисквит со чоколадни додатоци 
6. Дел 6-Тортица со вкус на лешник 
7. Дел 7-Тортица со вкус на ванила 
8. Дел 8-Млечно чоколадо со лешник или бадем 
9. Дел 9-Сушена брусница 
10. Дел 10-Сушена кајсија 
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11. Дел 11-Сушена урма 
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: Не 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
документ за регистрирана дејност како доказ 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 
30.11.2022 година во 10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
22.11.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 24.11.2022 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 30.11.2022 година во 10:00 часот, место: Сек-
тор за логистика бул. „Илинден“ б.б. (поранешен рег-
рутен центар Скопје). 

V.5) Дополнителни информации наведено во тен-
дерска документација 

V.6) Датум на објава: 26.10.2022 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: 18024/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за правда 
I.1.2) Адреса: ул. „Димитрие Чуповски“ бр.9 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марина Миновска адреса на 

е-пошта: mminovska@mjustice.gov.mk телефон/факс: 
02/3 113-190 230 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

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

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Привремени вработувања од Агенција за прив-

ремени вработувања 3 кабинетски службеници за 
потребите на Министерство за правда за 2022/2023 
година 

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: 

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 
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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,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 (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 - Важечка лиценца “А” за вршење 
на привремени вработувања, согласно Закон за приват-
ни aгенции за привремени вработувања („Службен вес-
ник на РМ“ бр.49/06; 102/08; 145/10; 136/11, 13/13 и 
113/18), издадена од Министерството за труд и соци-
јална политика, за цело времетраење на постапката и 
договорот; 

 
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 

10.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.11.2022 

година во 15:30 година 
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 10.11.2022 година во 9:00 часот, место: Ми-
нистерство за правда ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9, 
Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 26.10.2022 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: 18029/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Камена 

Река - Македонска Каменица 
I.1.2) Адреса: ул. „Рударска“ број 7 
I.1.3) Град и поштенски код: Македонска Каменица 

- 2304 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: влатко димитровски, адреса 

на е-пошта: jpkamenareka@jpkamenareka.mk теле-
фон/факс: 078485119 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка и транспорт на автогуми за возила на 

ЈП Камена Река Македонска Каменица 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 610.600,00 
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: ЈП Камена река Македонска Каменица 
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II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: набавка и транспорт на автогуми за во-
зила на ЈП Камена река Македонска Каменица 

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

ник 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: 
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: 
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 

10.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 10.11.2022 година во 10:00 часот, место: ЈП 
Камена река Македонска Каменица 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 26.10.2022 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: 18030/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СУГС „МА-

РИЈА КИРИ - СКЛОДОВСКА“ - СКОПЈЕ 
I.1.2) Адреса: бул. „Трета Македонска бригада“ 

број 63-А 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Љубица Мургоска Јанко aд-

реса на е-пошта: marijakirisklodovska@hotmail.com те-
лефон/факс: 02/2 403-141 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

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

Набавка на електрична енергија (по втор пат) 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 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? 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 доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дејност - снабдување со 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 

10.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.11.2022 

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 10.11.2022 година во 10:00 часот, место: учи-
лиште. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 26.10.2022 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: 18039/2022 
 
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: 
Средства за хигиена 
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 доокументација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
33762000-9 - Хартиени марамчиња 
33191000-5 - Уреди за стерилизација, дезинфекција 

и хигиена 
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33761000-2 - Тоалетна хартија 
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. Хемиски средства за чистење 
2. Помошни средства 
3. Видови на четки и корпи 
4. Тоалет хартија и хартија за раце со диспанзери 
5. Концентрати за машинско миење садови 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.12.2022 година 
се планира да заврши 30.11.2023 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 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: 
- Понудувачот треба да достави со својата понуда 

документ за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професи-
онално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран 

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

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

14.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

8.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.11.2022 

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 14.11.2022 година во 9:00 часот, место: Елек-
тронски во Управна зграда 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 26.10.2022 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: 18042/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница Велес 
I.1.2) Адреса: „Самоборска“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Велес - 1400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Весна Димова адреса на е-

пошта: obveles@yahoo.com телефон/факс: 043 231 048 
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: 
Осигурување на згради,опрема и ризик од 

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

Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: 
осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги 
(освен услугите во врска со издавањето, тргувањето 
или преносот на хартии од вредност или други финан-
сиски инструменти, брокерските услуги и услугите на 
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Народна банка на Република Македонија и услугите 
кои за предмет имаат купување или изнајмување зем-
јиште, згради или друг недвижен имот и права кои про-
излегуваат од истите, освен при доделувањето на дого-
вори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани 
со договорите за купување или изнајмување) 

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

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 
66000000-0 - Финансиски и осигурителни 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 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или потврда за регистрирана дејност - Решение/ли-
ценца за вршење на класите на осигурување кои се 
предмет на јавната набавка, издадени од надлежен ор-
ган. 

 
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 

10.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.11.2022 

година во15:30 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 10.11.2022 година во 12:00 часот, место: Велес 

V.5) Дополнителни информации Отварање на пону-
дите на 5 кат од болницата во просторија на економска 
служба. 

V.6) Датум на објава: 26.10.2022 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: 18043/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Охрид 
I.1.2) Адреса: „Димитар Влахов“ бр.57 
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид - 6000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Лилјана Симоноска адреса 

на е-пошта: javni.nabavki@ohrid.gov.mk телефон/факс: 
046/262-493 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската доку-
ментација може да се добијат: на горенаведената адреса 

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Уредување на велосипедски патеки согласно 

Правилник 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.533.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

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

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 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,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: 
Документ за регистрирана дејност(ДРД Образец) 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

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

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

- Да располага со минимум 1 машина за хоризон-
тално обележување со тенкослојна боја 

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

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

14.11.2022 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

8.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.11.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.11.2022 година во 13:00 часот, место: Ад-
министративна зграда на Општина Охрид 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 26.10.2022 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: 18044/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Клиника за 

кардиологија - Скопје 
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: Соња Јанакиева адреса на е-

пошта: sonjajanakieva1@gmail.com телефон/факс: 
072231151 

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: 
СТЕНТОВИ ЗА ЕВАР И ТЕВАР 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
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II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ УК ЗА КАРДИОЛОГИЈА 

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

ник Шифра Опис 
33140000-3 - Медицински потрошен материјал 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. ЕВАР 
2. ТЕВАР 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или потврда за регистрирана дејност.  - Решение за 
вршење дејност промет на големо со медицински сред-
ства согласно Законот за лекови и медицински сред-
ства. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- 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: 

да понуди медицински материјали/производи кои 
се предмет на набавка - каталог со детален опис на 
својствата и карактеристиките на понуденото на маке-
донски или англиски јазик согласно барањата во тех-
ничката спецификација. 

- 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: 

понудените медицински материјали да имаат CE 
сертификат -CE Сертификат за понудените медицин-
ски материјали од производителот во оригинал или ко-
пија заверена на нотар(скенирани и прикачени на 
ЕСЈН) 

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

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

25.11.2022 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.11.2022 година во 13:00 часот, место: ЈЗУ 
УК ЗА КАРДИОЛОГИЈА(соба бр.3) 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 26.10.2022 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: 18048/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за економија - Биро за метрологија 
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I.1.2) Адреса: бул.Јане Сандаснки бр.109а 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Весна Наумовска адреса на 

е-пошта: vesna.andonovska@bom.gov.mk телефон/факс: 
078422057 

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

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

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

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на осигурување на административно-

лабораториски простор, градежни објекти со систем 
за ладење и греење,стакло, лабораториска, канцела-
риска и компјутерска опрема 

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

Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: 
осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги 
(освен услугите во врска со издавањето, тргувањето 
или преносот на хартии од вредност или други финан-
сиски инструменти, брокерските услуги и услугите на 
Народна банка на Република Македонија и услугите 
кои за предмет имаат купување или изнајмување зем-
јиште, згради или друг недвижен имот и права кои про-
излегуваат од истите, освен при доделувањето на дого-
вори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани 
со договорите за купување или изнајмување) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Биро за метрологија бул Јане Сандански 109а 
Скопје 

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

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

ник 
Шифра Опис 
79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, 

консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигу-
рување 

66000000-0 - Финансиски и осигурителни услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
– 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  - Дозвола за вршење 
на работи од осигурување во соодветна класа на осигу-
рување која е предмет на јавната набавка. Подетални 
информации се дадени во тендерската документација. 

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: 

- да има реосигурително покритие на предметната 
набавка од минимум А+ кредитен рејтинг на лидерот 
на договорот за  реосигурување, според S&P или екви-
валент од друга рејтинг агенција. - за покривање на ри-
зикот: смрт од болест, компаниите треба да се регис-
трирани за вршење на работи во осигурувањето за кла-
са 19. Доказ: - Договор и/или Потврда за реосигурува-
ње за 2022 година од предметната набавка со реосигу-
рителен рејтинг А+ од лидерот на договорот за  реоси-
гурување  - Потврда/и за рејтингот на реосигурувачите; 
- Решение за дозвола за основање и работа на друштво 
за осигурување кое ќе биде регистрирано и за вршење 
на работи во осигурувањето за класа 19, издаденo од 
страна на Агенција на супервизија на осигурувањето 
и/или Министерството за финансии.  Подетални ин-
формации се дадени во тендерската документација. 
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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 

14.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

8.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.11.2022 година во 10:00 часот, место: Биро 
за метрологија, бул Јане Сандански бр.109 аСкопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 26.10.2022 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: 18050/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ Гоце 

Делчев - Пробиштип 
I.1.2) Адреса: ул. „Јордан Стојанов“ 47/А 
I.1.3) Град и поштенски код: Пробиштип - 2210 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Кирчо Арсов адреса на е-

пошта: kire_zl@yahoo.com телефон/факс: 032483169 
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: 
Моторен бензин 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 300.000,00 
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: 

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: 
МОТОРЕН БЕНЗИН ЕУРОСУПЕР БС 100 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 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 1.12.2022 година 
се планира да заврши 30.11.2023 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 регистирана 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 

10.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.11.2022 година во 15:30 часот 
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.11.2022 
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 10.11.2022 година во 12:00 часот, место: ул. 
„Јордан Стојанов“ бр.47/А Пробиштип. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 26.10.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
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