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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3919. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 110/21), член 65-г 
став 3 и 65-д став 1 од Законот за банките („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 
67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 
122/21) и точки 11 и 14 од Одлуката за методологијата 
за утврдување на стапката на противцикличниот заш-
титен слој на капиталот за изложености во Република 
Северна Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 26/17 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/21 и 149/21), Советот на 
Народната банка на Република Северна Македонија до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРОТИВ-
ЦИКЛИЧНИОТ ЗАШТИТЕН СЛОЈ НА КАПИТА-
ЛОТ ЗА ИЗЛОЖЕНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕ-
ВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ЗА ИЗЛОЖЕНОСТИ КОН  

ДРУГИ ЗЕМЈИ 
 
1. Се утврдува стапка на противцикличниот зашти-

тен слој на капиталот за изложеностите во Република 
Северна Македонија во висина од 0%. 

Висината на стапката на противцикличниот зашти-
тен слој на капиталот од ставот 1 од оваа точка е ут-
врдена врз основа на редовната оцена на потребата да 
не се воведе, да се воведе, да се зголеми, да се намали 
или да се ослободи противцикличниот заштитен слој 
на капиталот за изложеностите во Република Северна 
Македонија, спроведена врз основа на податоците за 
вториот квартал од 2021 година за стапката на против-
цикличниот заштитен слој на капиталот утврдена сог-
ласно со точката 8 од Одлуката за методологијата за 
утврдување на стапката на противцикличниот зашти-
тен слој на капиталот за изложеностите во Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Одлу-
ката) и за показателите определени во точката 10 од 
Одлуката. 

2. Се утврдува стапка на противцикличниот зашти-
тен слој на капиталот за изложеностите кон други зем-
ји во висина од 0%. 

При утврдувањето на висината на стапката на про-
тивцикличниот заштитен слој на капиталот од ставот 1 
од оваа точка се имаа предвид стапките на противцик-
личниот заштитен слој на капиталот утврдени од над-
лежните органи на другите земји и висината на изложе-
носта на банките во Република Северна Македонија 
кон клиентите од приватниот сектор од сите земји кон 
кои тие имаат изложеност. 

3. Со стапувањето во сила на оваа одлука, преста-
нува да важи Одлуката за висината на стапката на про-
тивцикличниот заштитен слој на капиталот за изложе-

ности во Република Северна Македонија и за изложе-
ности кон други земји („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 177/21). 

4. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XVI-1/2021 на Народната банка на  
1 ноември 2021 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
__________ 

 
Në bazë të nenit 47, paragrafi (1) nënparagrafi 6) të 

Ligjit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 158/10, 
123/12, 43/14, 153/15, 6/ 16 dhe 83/18 dhe “Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 
110/21), neni 65-ç, paragrafi (3) dhe 65-d, paragrafi (1) të 
Ligjit të Bankave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 
190/16 dhe 7/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr. 101/19 dhe 122/21) dhe pikat 11 
dhe 14 të Vendimit të metodologjisë së përcaktimit të 
shkallës së shtresës mbrojtëse kundërciklike të kapitalit të 
ekspozimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 26/17 
dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” nr. 98/21 dhe 149/21), Këshilli i Bankës Popullore 
i Republikës së Maqedonisë së Veriut, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR LARTËSINË E SHKALLËS SË SHTRESËS 
MBROJTËSE KUNDËRCIKLIKE TË KAPITALIT 
TË EKSPOZIMEVE NË REPUBLIKËN E 
MAQEDONISË SË VERIUT DHE PËR EKSPOZIMET  

NDAJ VENDEVE TË TJERA 
 
1. Përcaktohet norma e shtresës mbrojtëse kundërciklike 

të kapitalit të ekspozimeve në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut në vlerë prej 0%. 

Lartësia e shkallës së shtresës mbrojtëse kundërciklike 
të kapitalit nga paragrafi (1) i kësaj pike është përcaktuar 
në bazë të vlerësimit të rregullt të nevojës për të mos u 
aplikuar, për t'u aplikuar, rritur, zvogëluar ose liruar shtresa 
mbrojtëse kundërciklike e kapitalit të ekspozimeve në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, i realizuar në bazë të 
të dhënave për tremujorin e dytë të vitit 2021 për shkallën e 
shtresës mbrojtëse kundërciklike të kapitalit të përcaktuar, 
në përputhje me pikën 8 të Vendimit të metodologjisë për 
përcaktimin e shkallës së shtresës mbrojtëse kundërciklike 
të kapitalit të ekspozimeve në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut (në tekstin e mëtejmë: Vendimi) dhe për treguesit e 
përcaktuar në pikën 10 të Vendimit. 

2. Përcaktohet norma e shtresës mbrojtëse kundërciklike 
të kapitalit të ekspozimeve ndaj vendeve të tjera në lartësi 
prej 0%. 

Gjatë përcaktimit të lartësisë së shkallës së shtresës 
mbrojtëse anticiklike të kapitalit nga paragrafi (1) i të kësaj 
pike, parashihet që normat e shtresës mbrojtëse 
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kundërciklike të kapitalit të përcaktuar nga autoritetet 
kompetente të vendeve të tjera dhe lartësia ekspozimit të 
bankave në Republikën e Maqedonisë së Veriut ndaj 
klientëve të sektorit privat nga të gjitha vendet ndaj të 
cilave kanë ekspozim. 

3. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, pushon 
vlefshmëria e Vendimit për lartësinë e shtresës mbrojtëse 
kundërciklike të kapitalit të ekspozimeve në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut dhe për ekspozimet ndaj vendeve të 
tjera (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 177/21 ). 

4. Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e 
publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut”. 

 
 Guvernatori 
 dhe udhëheqësi i Këshillit të 

Ven. nr. 02-15/XVI-1/2021 Bankës Popullore të  
1 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

         Shkup д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
__________ 

3920. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16, 83/18 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр. 110/21) и член 23 став 2 
од Законот за девизното работење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 
81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 110/21), Советот на Народната банка на Република 
Северна Македонија донесе    
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО 
НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, МОЖАТ ДА ОТВОРААТ  

И ДА ИМААТ СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО 
 
1. Во Одлуката за начинот и условите под кои рези-

дентите, коишто не се овластени банки, можат да отво-
раат и да имаат сметки во странство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 42/16 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 50/19, 
181/19, 167/20, 308/20, 88/21 и 177/21), во точка 2, по 
потточката 2.13, се додава нова потточка 2.14 којашто 
гласи: 

„2.14 Физички лица со постојано место на живеење 
во Република Северна Македонија, за дозначување оп-
ределен износ за целите на обезбедување документ за 
привремен престој во странство за потреби за образо-
вание. 

Обврската од ставот 1 од оваа потточка се докажува 
со документ издаден од надлежнa странскa образовна 
институција, странски надлежен орган, дипломатско-
конзуларно претставништво на странска земја во Ре-
публика Северна Македонија со коj се потврдува дека 
за издавањето документ за регулиран престој во таа 

држава заради образование, резидентот претходно тре-
ба да отвори сметка во странска банка и да дозначи 
точно наведен износ на средства на сметката. 

Сметката отворена врз оваа основа може да се отво-
ри само во земјата од којашто е издаден документот од 
надлежнaта странскa образовна институција, странски-
от надлежен орган, дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на странската земја во Република Северна 
Македонија и може да се користи за трансфер на сред-
ства во и од странство.“ 

2. Во точката 3 став 1, по бројот: „2.10“ сврзникот 
„и“ се заменува со запирка, а по бројот: „2.12“ се дода-
ваат сврзникот: „и“ и бројката: 2.14“.         

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XVI-2/2021 на Народната банка на  
1 ноември 2021 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
__________ 

 
Në bazë të nenit 47, paragrafi (1) nënparagrafi 6) të 

Ligjit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 158/10, 
123/12, 43/14, 153/15, 6/16, 83/18 dhe “Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 110/21) dhe neni 23, 
paragrafi (2) të Ligjit të Punës Devizore (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 34/01, 49/01, 103/01, 
51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 dhe 
23/16 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 110/21), Këshilli i Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR PLOTËSIMIN E VENDIMIT PËR MËNYRËN 
DHE KUSHTET ME TË CILAT REZIDENTËT QË 
NUK JANË BANKA TË AUTORIZUARA, MUND TË  
HAPIN DHE TË KENË LLOGARI JASHTË VENDIT 

 
1. Në Vendimin e mënyrës dhe të kushteve me të cilat 

rezidentët, që nuk janë banka të autorizuara, mund të hapin 
dhe të kenë llogari jashtë vendit (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 42/16 dhe “Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. бр. 50/19, 
181/19, 167/20, 308/20, 88/21 dhe 177/21), në pikën 2, në 
nënpikën 2.13, shtohet nënpikë e re 2.14, e cila është: 

“2.14 Personat fizikë me vendbanim të përhershëm në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, për pagesën e shumës 
së përcaktuar për qëllimet e sigurimit të dokumentit për 
qëndrim të përkohshëm jashtë vendit për nevoja të arsimit.  

Obligimi nga neni 1 i kësaj nënpike dëshmohet me 
dokument të dhënë nga institucioni kompetent i huaj 
arsimor, organi kompetent i huaj, përfaqësi diplomatike-
konsullore e shtetit të huaj në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut, me të cilën vërtetohet se për lëshimin e dokumentit 
për rregullimin e qëndrimit në atë shtet për arsye shkollimi, 
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rezidenti paraprakisht duhet të hapë llogari në bankë të 
huaj dhe të theksojë saktë shumën e dhënë të mjeteve në 
llogari. 

Llogaria e hapur mbi këtë bazë mund të hapet vetëm në 
shtetin, nga i cili është lëshuar dokumenti nga institucioni 
kompetent arsimor i huaj, organi kompetent i huaj, 
përfaqësia diplomatike-konsullore e shtetit të huaj në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe mund të përdoret 
për transferimin e mjeteve në vend dhe nga jashtë. 

2. Në pikën 3, paragrafi (1), me numër: “2.10” lidhëza 
“dhe” zëvendësohet me presjen, dhe pas numrit: "2.12" 
shtohen lidhëzat "dhe" dhe numri: 2.14.  

3.Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e 
shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut”. 

 
 Guvernatori
 dhe udhëheqësi i Këshillit të

Ven. nr. 02-15/XVI-2/2021 Bankës Popullore të  
1 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,

             Shkup д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3921. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 1 ноември 2021 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД 

Прилеп, се издава лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија од фото-
напонски електроцентрали ФЕЦ „ВИТАМИНКА 1“ и 
ФЕЦ „ВИТАМИНКА 2“.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

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. 

 
УП1 бр. 12-189/21 Претседател

1 ноември 2021 година    
Скопје 

на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

    Република Северна Македонија,
 Марко Бислимоски, с.р. 

Прилог: 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД При-

леп, со седиште на ул. „Леце Котески” бр.23 Прилеп, 
Република Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 1 ноември 

2021 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 1 ноември 

2056 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-511-2021 
 
6. Единствен матичен број: 4015215 
 
7. Единствен даночен број: 4021991116887 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понски електроцентрали ФЕЦ “ВИТАМИНКА 1” и 
ФЕЦ “ВИТАМИНКА 2”, на кровна површина на објек-
ти бр.3, 4 и 5 на КП бр. 6043/1 КО Варош, Општина 
Прилеп. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 
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- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
11. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

 
12. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понски електроцентрали, со следните технички карак-
теристики: 

16.1 ФЕЦ ВИТАМИНКА 1  
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ВИТАМИНКА 1” 
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 184,08 kW 
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в) година на почеток и завршеток на градба: 2018 
г) година на почеток на работа: 2021 година 
д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели:  
PiKCELL GROUP PiK260p(60), поликристални,  
- број на фотонапонски панели: 708 
- моќност на фотонапонски панели: 260 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
- KACO BLUEPLANET 20.0. TL3, 20000 кWp, 3 ин-

вертори и 
- KACO BLUEPLANET 50.0 TL3, 50000 Wp, 2 ин-

вертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.650 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 230.000 kWh 
16.2 ФЕЦ ВИТАМИНКА 2  
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ВИТАМИНКА 2” 
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 425,60 kW 
в) година на почеток и завршеток на градба и поче-

ток на работа: 2021 година 
г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
д) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели:  
PiKCELL GROUP PiK380М(72), монокристални,  
- број на фотонапонски панели: 1.120 
- моќност на фотонапонски панели: 380 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
- KACO BLUEPLANET 50.0 TL3, 70000 Wp, 7 ин-

вертори 
е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.509 

kWh/m2 
ж) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 517.735 kWh 
__________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 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 13 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 të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, në seancën e mbajtur më 1 nëntor 2021, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR LËSHIMIN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE  TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Industrisë Ushqimore “VITAMINKA” SHA Prilep, i 

lëshohet licencë e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike nga Centralet Elektrike 
Diellore CED “VITAMINKA 1” dhe CED “VITAMINKA 
2”.  

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

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

 
 Kryetari 
 i Komisionit Rregullator i Energjetikës 

PА1 nr. 12-189/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të 
1 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

Shkup Марко Бислимоски, d.v. 
 

Shtojcë: 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Industria Ushqimore “VITAMINKA” SHA Prilep, me 

seli në rr. “Lece Koteski” nr. 23 Prilep, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e lëshimit të licencës: 1 nëntor 2021 
 
4. Data e skadimit të licencës: 1 nëntor 2056 
 
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: ЕЕ-

ПРОИЗ-511-2021 
 
6. Numri i amzës: 4015215 
 
7. Numri i tatimit: 4021991116887 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike të 

prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik 
Diellor CED “VITAMINKA 1” dhe CED “VITAMINKA 
2”, në objektet nr. 3, 4 dhe 5 në PK nr. 6043/1, KK Varosh, 
komuna e Prilepit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në pajtim me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e obligimeve të tyre 
sipas licencave, në pajtim me Rregullat e Rrjetit të 
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Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar tek 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
pajtim me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në pajtim me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në pajtim me Rregullat e 
Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në pajtim me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të 
Ligjit të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike për të cilën është lëshuar licenca, 
në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave, 

- të punojë në pajtim me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës. 

 
10. Detyrimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadri, trajnim dhe përsosje profesionale të të 

punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 

- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime, 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektuese të kryera nga organe 

kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime 
të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licencës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike, 
prodhim të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në pajtim me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës me mënyrë dhe 
procedurë të përcaktuara në pajtim me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe marrja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në pajtim 
me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së 
Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga 

ana e bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në pajtim me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 
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16.1 CED VITAMINKA 1  
a) emri i centralit elektrik diellor: CED “VITAMINKA 

1” 
b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 

184,08 kW 
c) viti i fillimit dhe i përfundimit të ndërtimit: 2018 
d) viti i fillimit të punës: viti 2021 
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike:  
PiKCELL GROUP PiK260p(60), polikristalore,  
- numri i paneleve fotovoltaike: 708 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 260 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
- KACO BLUEPLANET 20.0. TL3, 20000 кWp, 3 

invertorë dhe 
- KACO BLUEPLANET 50.0 TL3, 50000 Wp, 2 

invertorë 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1650 

kWh/m2 
h) Prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 230.000 

kWh 
16.2 CED VITAMINKA 2  
a) emri i centralit elektrik diellor: CED “VITAMINKA 

2” 
b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 

425,60 kW 
c) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 

punës: viti 2021 
d) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
e) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike:  
PiKCELL GROUP PiK380М(72), monokristalore,  
- numri i paneleve fotovoltaike: 1 120 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 380 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
- KACO BLUEPLANET 50.0 TL3, 70000 Wp, 7 

invertorë 
f) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1509 

kWh/m2 
g) Prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 517.735 

kWh 
__________ 

3922. 
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 став 
(1) точка 1) од Правилникот за лиценци („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 
54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на 1 ноем-
ври 2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
издавање на  лиценцата за вршење на енергетската деј-
ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ „МИТ ГРУП СОЛАР“ 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 205/18).  

2. Одлуката за издавање на  лиценцата за вршење 
на енергетската дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МИТ 
ГРУП СОЛАР“ („Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр. 205/18), престанува да важи по ос-
нов на барање на носителот на лиценцата, Друштвото 
за угостителство, трговија и услуги МИТ ГРУП КОМ-
ПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово. 

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. 

 
УП1 бр. 12-204/21 Претседател  

1 ноември 2021 година    
Скопје 

на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

    Република Северна Македонија, 
 Марко Бислимоски, с.р. 

___________ 
 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 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 31, paragrafi 
(1), nënparagrafi 1) 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 të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 1 nëntor 2021, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
VENDIMIT TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË 

KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 
PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i lëshimit të 

licencës së kryerjes së veprimtarisë energjetike prodhim i 
energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED “MIT 
GRUP SOLAR” (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr. 205/18).  

2. Vendimi i lëshimit të licencës së kryerjes së 
veprimtarisë energjetike prodhim i energjisë elektrike nga 
Centrali Elektrik Diellor CED “MIT GRUP SOLAR” 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 
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nr. 205/18), nuk vlen më pas kërkesës së bartësit të 
licencës, Shoqërisë së Gastronomisë, të Tregtisë dhe të 
Shërbimeve “MIT GRUP KOMPANI” SHPKNJP import- 
eksport, Kumanovë. 

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

 
 Kryetari 
 i Komisionit Rregullator i Energjetikës 

PА1 nr. 12-204/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të 
1 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

Shkup Марко Бислимоски, d.v. 
 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

3923. 
Врз основа на член 157 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.96/19), Oператорот на системот за дистрибуција на 
топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на ден 21.10.2021 
година,  донесе 

 
МРЕЖНИ ПРАВИЛА 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 1 

Во Мрежните правила за дистрибуција на топлин-
ска енергија („Службен весник на Република Северна 
Макеонија“ бр.141/21), во членот 57 по ставот (4), се 
додава нов став (5) кој гласи: 

„(5) По исклучок на став (3) и став (4) од овој член, 
во услови кога постои техничка можност и економска 
оправданост за оптимизација на испораката на топлин-
ска енергија во и од системот за дистрибуција, регула-
цијата на испорачаната топлинска енергија регулира-
ниот производител ја врши со регулација на температу-
рите на топлоносителот во зависност од температурата 
на надворешниот воздух, согласно Анекс 5 кој е даден 
во прилог и е составен дел на овие мрежни правила.“ 

Ставовите (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови 
(6), (7), (8), (9) и (10). 

 
Член 2 

Овие мрежни правила влегуваат во сила на денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, а по претходно добиено одобрение од 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија.  

 
Бр. 02-2880   

21 октомври 2021 година Управител, 
Скопје Стефан Андреевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Температурата на надворешниот воздух која се 

применува за температурниот дијаграм за испорака на 
топлинска енергија во системот за дистрибуција се ме-
ри со мерен уред калибиран со верификуван еталон, кој 
е во сопственост на регулираниот производител. До-
колку температурната разлика помеѓу мерните уреди 
во различните топлани на регулираниот производител 
е поголема од 1°С, испораката на топлинска енергија 
во системот за дистрибуција се врши согласно понис-
ката измерена температура. 
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** Регулираниот производител го следи работниот 
режим на испорака на топлинска енергија. Оптимизи-
раниот режим на испорака на топлинска енергија се 
применува по барање од операторот на системот за 
дистрибуција. Оптимизираниот режим на испорака се 
применува само за постројката која има подобар степен 
на ефикасност на производство на топлинска енергија. 

 
1. Испорака и прекин на работа на топланите  

во текот на денот 
 

1.1. Најран прекин на работа на топланите 
 

Доколку е времето  сончево и мирно, а надворешна-
та температура според локалното мерење  во топлана 
„Исток“ и во топлана „Запад“ во 8:30 часот, порасне   
над   10 оС, работата на котлите веднаш се прекинува, а 
циркулационите пумпи продолжуваат да работат уште 
120 минути.  

Напомена: условот за прекин на испорака на топ-
линска енергија од точка 1.1 важи за периодот од 1 ок-
томври до 15 ноември и од 15 март до 30 април. 

Напомена: Сите останати исклучувања по критери-
умите наведени во наредните точки се прават после 
9:00 часот. 

 
1.2. Прекин во испорака на топлинска енергија при 

сончево време 
 
1.2.1. Доколку времето е сончево и мирно, а надво-

решната температура достигне вредност поголема од 
12оС согласно локалните мерењата во двете главни 
топлани („Исток“ и „Запад“), во периодот помеѓу 9:00 
и 14:00 часот, се прекинува работата на котлите, а цир-
кулационите пумпи продолжуваат да работат уште 120 
минути. Ако за време на работа на циркулационите 
пумпи надворешната температура порасне до 13оС и 
има тенденција на пораст, после 120 минути се преки-
нува и работата на циркулационите пумпи. Доколку 
пак во период на работење на циркулационите пумпи 
температурата не порасне над 13оС, повторно се стар-
туваат котлите и топланите продолжуваат со испорака-
та на топлинска енергија. 

Напомена: условот за прекин на испорака на топ-
линска енергија од точка 1.2.1 важи за периодот од 1-
ви октомври до 15 ноември и од 15 март до 30 април. 

1.2.2. Доколку времето е сончево и мирно, а надво-
решната температура достигне вредност поголема од 
13оС согласно локалните мерењата во двете главни 
топлани („Исток“ и „Запад“), во периодот помеѓу 9:00 
и 14:00 часот, се прекинува работата на котлите, а цир-
кулационите пумпи продолжуваат да работат уште 120 
минути. Ако за време на работа на циркулационите 
пумпи надворешната температура порасне до 14оС и 

има тенденција на пораст, после 120 минути се преки-
нува и работата на циркулационите пумпи. Доколку 
пак во период на работење на циркулационите пумпи 
температурата не порасне над 14оС, повторно се стар-
туваат котлите и топланите продолжуваат со испорака-
та на топлинска енергија. 

Напомена: условот за прекин на испорака на топ-
линска енергија од точка 1.2.2 важи за периодот од 15 
ноември до 15 март. 

 
1.3 Прекин во испорака на топлинска енергија 

при облачно време 
 
1.3.1 При облачно време, со или без дожд, котли-

те се гасат кога во двете главни топлани („Исток“ и 
„Запад“), надворешната температурата според локално-
то мерење порасне над 15оС, додека циркулационите 
пумпи  продолжуваат  со  работа  уште  120  минути. 
Ако  за  тоа  време надворешната температура продол-
жи да расне и се приближува до 16оС, се гаснат и цир-
кулационите пумпите. Во спротивно, доколку не е ис-
полнет и условот од точка 1.3.2, се продолжува со ра-
бота на котлите. 

1.3.2 За климатските услови како во претходната 
точка, кога надворешната температура нема тенденција 
на пораст и во временскиот интервал од 7:00 до 10:30 
часот истата се движи во граници од 14оС до 15оС, кот-
лите се гасат во 10:30 часот, а циркулационите пумпи-
те работат уште 120 минути. Стартот на топланите по 
ваквиот прекин се врши согласно условите дефинира-
ни во точка 2. 

 
1.4 Важност на условите од точките 1.2 и 1.3 

 
Критериумите од точките 1.2 и 1.3 од ова упатство 

важат за периодот до 14:00 часот. Топланите може да 
прекинат со испорака на топлинска енергија и после 
14:00 часот, со тоа што границите на температурите на-
ведени во точките 1.2 и 1.3 се зголемуваат за еден сте-
пен. 

 
2. Стартување на топланите по направениот дневен 

прекин 
 

2.1 Топланите за време на дневниот прекин ќе стар-
туваат со испорака на топлинска енергија доколку во 
период од 2-3 часа не се оствари тенденција на пораст 
на надворешната температура и таа се уште останува 
на нивото на кое е прекината испораката на топлинска 
енергија. 

2.2 За период од 15:30 до 18:00 часот, топланите ќе 
стартуваат ако во едната од двете главни топлани („Ис-
ток“ и „Запад“) според локално измерената надвореш-
ната температурата истата падне под  16оС. 
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2.3 Топланите нема да испорачуваат топлинска 

енергија после направениот дневен прекин, ако во 

18:00 часот температурата е еднаква или поголема од 

16оС и не е прогнозиран значителен пад на надвореш-

ната температура. 

2.4 Топланите може да стартуваат и во периодот од 

18:00 часот до 18:30 часот доколку во тој период има 

тенденција на значително опаѓање на надворешната 

температура, зголемен број на рекламации или непо-

волна временска прогноза за попладневните часови. 

2.5 Доколку топланите не стартувале, а во текот на 

денот надворешната температура се движи во граници 

15оС до 16оС, тогаш топланите стартуваат во 17:00 ча-

сот. 

2.6 По направениот дневен прекин, топланите има-

ат обврска да ја постигнат соодветната потисна темпе-

ратура од Температурниот дијаграм за испорака за топ-

линска енергија во системот за дистрибуција, најдоцна 

за 90 минути. 

 

3. Прекин во испораката на топлинската енергија 

на крајот од денот 
 

3.1 Ако надворешната температура во 21:30 часот е 

поголема од - 3oC, котлите се гасат во 22:00 часот, а 

циркулационите пумпи работат уште 60 минути. Во пе-

ток, сабота и спроти државните празници котлите се 

гасат во 22:30 часот, а циркулационите пумпи работат 

уште 60 минути. 

3.2 Ако надворешната температура во 21:30 часот е 

помеѓу од -3oC и -8oC, котлите се гасат во 22:15 часот, 

а циркулационите пумпи работат уште 60 минути. Во 

петок, сабота и спроти државните празници котлите се 

гасат во 22:45 часот, а циркулационите пумпи работат 

уште 60 минути. 

3.3 Ако надворешната температура во 21:30 часот е 

помала од -8оС, топланите работат цела ноќ, со тоа што 

после 22:15 часот се работи по ноќен режим. Тоа значи 

котлите да се изгаснат во 22:15 часот, (во државните 

празници и  деновите на викенд во 22:45 часот), а цир-

кулационите пумпи продолжуваат да работат без пре-

кин. Во моментот кога температурата на излез од топ-

ланата ќе се намали на 50оС, се стартува минимален 

број котли за да се одржува излезната температура од 

топланата на 50оС. Со редовен старт на останатите кот-

ли и потребно оптеретување се започнува согласно 

точка 4. 

3.4 Доколку во текот на денот има подолг прекин 

во испораката на топлинска енергија поради дефект, 

прекинот на работа на топланите се дефинира во дого-

вор со претпоставените. 

4. Стартување на топланите по направениот ноќен 
прекин 

 
4.1 По направениот ноќен прекин, ТО Исток старту-

ва во 3:00 часот, додека ТО Запад стартува во 3:15 часот. 
За време на викенд и празници  времето за  старт  на 
топланите се продолжува за 45 минути. За време на ра-
ботни денови, доколку нема номинација за преземање на 
топлинска енергија од друг производител, стартот на ТО 
Исток се поместува до 30 минути порано. 

4.2 Во месеците октомври и април, доколку прет-
ходниот ден топланата работела во попладневните ча-
сови се до ноќниот прекин, при прогнозирано сончево 
и тивко време и прогнозирана надворешна температура 
за наредниот ден во 7:00 часот еднаква или поголема 
од 9 0C  со тенденција на пораст, топланата нема да се 
стартува. 

4.3 Во месеците октомври и април, доколку прет-
ходниот ден топланата не работела во попладневните 
часови, при прогнозирано сончево и тивко време и 
прогнозирана надворешна температура за наредниот 
ден во 7:00 часот еднаква или поголема од 110C со тен-
денција на пораст, топланата нема да се стартува. 

4.4 Временските прогнози ќе се контролираат во те-
кот на ноќниот прекин на интернет страните: 
www.weather.com, www.yr.no, www.foreca.com, 
www.accuweather.com и други (по потреба). 

 
5. Завршни одредби 

 
5.1 За одлуката за стартување или нестартување по 

точките 4.1, 4.2, 4.3 задолжително да се консултира ра-
ководителот на производство во период од 20:30 до 
21:30 часот. 

5.2 Сите одлуки за старт или прекин на работа по 
ова упатство, ги донесува раководителот на смена врз 
база на локално измерените надворешни температури 
во топлана Исток и топлана Запад. За сите работи кои 
не се регулирани со ова упатство, раководителот на 
смена е должен да изврши консултација со претпоста-
вените согласно хиерархијата. 

5.3 Согласно со моменталните временски прилики, 
временската прогноза, состојбата на погонските 
постројки, евентуалните дефекти и барања од операто-
рот на системот за дистрибуција на топлинска енер-
гија, може да се менуваат параметрите во ова Упат-
ството, но за тоа треба да побара одобрување од прет-
поставените. 

5.4 Заради контрола на испораката на топлинска 
енергија во и од системот за дистрибуција, часовите за 
работа на котлите за производство на топлинска енер-
гија, односно часовите на испорака на топлинска енер-
гија за пресметка, ќе се евидентираат согласно со 
Анекс 4 од овие Мрежни правила. 
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С У Д С К И  О Г Л А С И  
 
  

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ 
Пред Основниот граѓански суд Скопје е поднесен 

предлогот за привремена мерка од предлагачите Дану-
та Ана Цветановска од Скопје, со живеалиште на ул. 
„Црногорска“ бр. 31-Б и Фелр Пиллат Стојковски од 
Скопје со живеалиште на Маттенштрасе 20, Чам 6330, 
Швајцарска Конфедерација, против противникот Џон 
Стојковски од Скопје, ул. „Црногорска“ бр. 31-Б, а сега 
со непозната адреса на живеење, со основ заштита од 
семејно насилство, со вредност на спорот 20.000 де-
нари. 

Бидејќи противникот Џон Стојковски од Скопје е 
со непозната адреса на живеење, судот согласно со 
член 76 од ЗПП, со Решение, на противникот му назна-
чи привремен застапник, адвокатот Стојан Михајлов-
ски од Скопје, кој ќе се грижи за интересите на против-
никот во постапката. 

Се повикува противникот Џон Стојковски од 
Скопје, сега со непозната адреса на живеење, да се јави 
во судот и да се вклучи во постапката како противник 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во спротивно, за неговите интереси ќе се грижи прив-
ремениот застапник адвокатот Стојан Михајловски од 
Скопје, сѐ додека противникот или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Семејни спо-
рови, 13 П2-949/21.                                                (50340) 

Пред Основниот граѓански суд Скопје е заведен 
спор по тужбата на тужителите: Нериман Рашид, Му-
зафер Шабан, Нермина Шабан и Мохамед Емаз, сите 
од Скопје, против тужениот Ќамуран Елмаз од Скопје, 
со непозната адреса на живеење во Белгија, со вред-
ност 20.000 денари. 

Се повикува тужениот Ќамуран Елмаз од Скопје, со 
непозната адреса на живеење во Белгија да се јави во 
овој суд и да ја достави сегашната адреса на живеење, 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.  

Во спротивно, неговите интереси пред овој суд ќе 
ги застапува посебниот старател адвокатот Златко Или-
евски, бул. „Кочо Рацин“ бр. 38/1, Скопје, којшто е по-
ставен од страна на судот со Решение на Основен гра-
ѓански суд Скопје, I. П2-67/21 од 22.10.2021 година. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Граѓанско одде-
ление, П2. бр. 67/21.                                               (50355) 

__________ 
 

Пред Основниот граѓански суд во Скопје, во тек е 
постапка по предлогот на тужителот Атлантиц Траде 
ДОО Скопје, против тужените Друштво за производ-
ство, трговија и угостителство Деј-Стар ДООЕЛ Дел-
чево, Станко Трајковски од Делчево, Гордан Буљанов 
од Делчево и Дејан Трајковски од Делчево, за долг и 
надомест на штета, со вредност на спорот 182.768 де-
нари. 

Се повикува третотужениот Гордан Буљанов од 
Делчево да се јави во судот во рок од 30 дена од обја-
вување на огласот и во тој рок да ја достави точната ад-
реса на живеење. 

Доколку тужениот или неговиот полномошник не 
се јават во овој рок, постапката пред овој суд ќе про-
должи и интересите на тужениот во понатамошниот 
тек на постапката ќе ги застапува привремениот зас-
тапник адвокатот Сандра Спироска, ул. „1636“ бр. 6/13, 
Скопје сѐ додека тој или неговиот полномошник не се 
јават во судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Оддел за тргов-
ски спорови, стечај и ликвидација 50 МАЛВТС-179/20. 

                                                                            (50829) 
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Огласи  
 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред Основниот суд во Битола, во постапката заведе-

на под ВПП1-54/21, која се води по предлогот за делба на 
недвижен имот на предлагачите: Драгица Колеска, Дими-
тар Колески и Костадин Колески, сите од Битола, ул. „Кл. 
Охридски“ бр. 26, против противникот Пеша Глајчарев-
ска од с. Лавци, Битола, на противникот Пеша Глајчарев-
ска од с. Лавци ѝ се назначува привремен застапник, адво-
катот Дејан Димовски од Битола. 

Привремениот застапник ќе го застапува противни-
кот Пеша Глајчаревска во оваа постапка сѐ додека таа 
или нејзиниот полномошник не се појават пред судот 
односно сѐ додека ЦСР не го извести судот дека ѝ пос-
тавил старател. 

Трошоците за назначениот привремен застапник 
паѓаат на товар на предлагачите. 

Од Основен суд – Битола, ВПП1-54/21.         (50843) 
 
  

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар, заведен е пред-

мет П1-207/21 по тужбата на тужителот Салији Исак од 
Дебреше, ул. „100“ б. б. Гостивар, против тужените 
Адили Хамиде од с. Дебреше и други, за утврдување 
право на сопственост, со вредност на спорот 300.000 
денари. 

На Записникот од одржаното рочиште на ден 
1.11.2021 година, судот констатира дека на ден 
24.9.2021 година, во судот е примено известие од МВР 
ПС Гостивар ПО Чегране рег. бр. 22.27.6.1.3-1750 од 
21.9.2021 година, со кое судот се известува дека од из-
вршената проверка е утврдено дека тужената Селмани 
Хашрије од с. Чајле, моментално се наоѓа во Р Швајца-
рија и не е достапна за органите на прогон. 

Со цел завршување на предметот, согласно со член 
76, став 2, точка 5 од Законот за парничната постапка 
на тужената Селмани Хашрије од с. Чајле, ќерка на 
Мурат, а сопруга на Решат Селмани од с. Чајле, со мо-
ментално живеалиште во Р Швајцарија, недостапна за 
органите на прогон, ѝ се поставува привремен застап-
ник од редот на адвокатите на подрачјето на Основен 
суд во Гостивар, и тоа Насер Билали, адвокат од Гости-
вар, со цел да ги застапува нејзините права и интереси 
во конкретниот спор сѐ додека таа не се појави пред су-
дот односно сѐ додека органот за старателство не го из-
вести судот дека ѝ поставил старател. 

Се повикува тужената Селмани Хашрије од с. 
Чајле, ќерка на Мурат, а сопруга на Решат Селмани од 
с. Чајле, со моментално живеалиште во Р Швајцарија и 
недостапна за органите на прогон, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас да се јави пред 
овој суд или да одреди полномошник кој ќе ја застапу-
ва во оваа постапка. 

Од Основен суд – Гостивар, П1-207/21.         (50830) 
 
  

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар е составен од претсе-

дателот на судот, судијата Мерсим Марку, постапувај-
ќи по тужбата на тужителот Јовчески Момчило од 
Струга, против тужениот Селмановски Бајрам од с. Џе-
пиште, Дебар, за долг, со вредност 99.450 денари на 
ден 20.10.2021 година, го објави следниот оглас: 

Во парничната постапка поведена по тужбата на ту-
жителот Јовчевски Момчило од Струга, против туже-
ниот Селмановски Бајрам од с. Џепиште, Дебар, за 
долг, со вредност 99.450 денари, се повикува тужениот 
Селмановски Бајрам од с. Џепиште, Дебар, сега со 
непозната адреса на живеење, да се јави пред Основни-
от суд во Дебар за да ја достави точната адреса на жи-
веење или да определи полномошник кој ќе го застапу-
ва во постапката по овој предмет во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот. 

На ден 20.10.2021 година, за привремен застапник 
на тужениот Селмановски Бајрам од с. Џепиште, Дебар 
му е назначен адвокатот Верон Буфи од Дебар, врз ос-
нова на одредбите од член 76, ст. 2, т. 4 од ЗПП. 

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 
сѐ додека тој или неговиот полномошник не се појават 
пред судот. 

Од Основен суд – Дебар, МАЛВП бр. 5/21.   (50580) 
 
  

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор П3.-

13/21, по тужбата на тужителот Лилјана Желческа од 
Прилеп, поднесена против тужениот Миле Желчески 
од Прилеп, ул. „Кузман Јосифоски“ бр. 46, сега со 
непозната во РСМ и во странство. 

Се повикува тужениот Миле Желчески од Прилеп, 
ул. „Кузман Јосифоски“ бр. 46, сега со непозната во 
РСМ и во странство, во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот да се јави лично во Основниот суд во При-
леп со цел да ја достави својата точна адреса на живе-
алиште и престојувалиште каде што може да биде про-
најден и да му се изврши лична достава на судската 
писмена или да назначи полномошник кој ќе ги штити 
неговите права и интереси во текот на постапката. 

Доколку во определениот рок тужениот не се јави 
или не достави точна адреса на живеалиште каде што 
може да се пронајде или не определи свој полномош-
ник, неговите права и интереси ќе бидат заштитени со 
поставување на привремен застапник преку ЈУ МЦСР 
Прилеп до правосилното завршување на спорот. 

Од Основен суд – Прилеп, П3. бр. 13/21.       (50837) 
__________ 

  
Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор по 

тужбата на тужителот Муамет Сулејмани од с. Црни-
лиште, поднесена против тужената Сулејмановски Неа-
тов Лјутвие од с. Црнилиште, сега со непозната адреса 
на живеење, за утврдување право на сопственост, со 
вредност на спорот 40.000 денари. 

Се повикува тужената Сулејмановски Неатов Лјут-
вие од с. Црнилиште, со непозната адреса на живеење,  
да се јави во Основниот суд во Прилеп во својство на 
тужена, да достави точна адреса на живеење или да оп-
редели свој полномошник што ќе ги штити нејзините 
права и интереси во постапката и за тоа да го извести 
судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот. 

Доколку тужената не постапи по задолжувањето, 
судот ќе побара од ЈУ Меѓуопштинскиот центар за со-
цијална работа во Прилеп да ѝ се назначи посебен ста-
рател што ќе ги штити нејзините права и интереси во 
овој спор. 

Од Основен суд – Прилеп, П1. бр. 117/2021. 
                      (50840) 

__________ 
  

Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор по 
тужбата на тужителот Љубен Јованоски од Прилеп, ул. 
„Ленин“ бр. 19А, поднесена против тужената Валенти-
на Ѓорѓиеска од Прилеп, ул. „Ленин“ бр. 83, сега со 
непозната адреса на живеење, надвор од РСМ, за рас-
кин на договор за доживотна издршка, со вредност на 
спорот 40.000 денари. 

Се повикува тужената Валентина Ѓорѓиеска од 
Прилеп, ул. „Ленин“ бр. 83, сега со непозната адреса на 
живеење, надвор од РСМ, да се јави во Основниот суд 
во Прилеп во својство на тужена, да достави точна ад-
реса на живеење или да определи свој полномошник 
што ќе ги штити нејзините права и интереси во по-
стапката и за тоа да го извести судот во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. 
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Доколку тужената не постапи по задолжувањето, 
судот ќе побара од ЈУ Меѓуопштинскиот центар за со-
цијална работа во Прилеп да ѝ се назначи посебен ста-
рател што ќе ги штити нејзините права и интереси во 
овој спор. 

Од Основен суд – Прилеп, П4. бр. 46/2021.   (50841) 
__________ 

 
Пред Основниот суд во Прилеп, заведен е спор по 

тужбата на тужителот Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје, против тужениот Тони Котески од с. Галичани, 
сега со непозната адреса на живеење во странство, со 
правен основ надомест на штета, со вредност на спорот 
7.397 денари. 

Се повикува тужениот Тони Котески од с. Гали-
чани, сега со непозната адреса на живеење во стран-
ство, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да 
се јави во Основен суд во Прилеп, да ја достави својата 
адреса на живеење и престојување или да назначи пол-
номошник кој ќе ги штити неговите права и интереси 
во текот на постапката. 

Доколку во определениот рок не се јави или не оп-
редели свој полномошник, неговите права и интереси 
ќе бидат заштитени со поставување на привремен зас-
тапник преку ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјал-
на работа Прилеп до правосилното завршување на спо-
рот. 

Од Основен суд – Прилеп, МАЛВП-229/21.  (50842) 
 
  

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш, се води постапка 

заведена под МАЛВП бр. 63/21, по тужбата на тужите-
лот ДПУТУ Маком Треф Плус ДООЕЛ од Радовиш, 
против тужениот Петре Коцев од Радовиш, со непозна-
та адреса на престојување во Р Германија, за долг, со 
вредност 19.419 денари.  

Се повикува тужениот Петре Коцев од Радовиш со 
непозната адреса на престојување во Р Германија, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во 
Основен суд Радовиш или да определи полномошник 
кој ќе го застапува во постапката.  

Во спротивно, судот по службена должност ќе му 
постави привремен застапник кој ќе ги застапува него-
вите права и интереси во постапката, сѐ додека тој или 
неговиот полномошник не се јават пред судот. 

Од Основен суд – Радовиш, МАЛВП бр. 63/21. 
            (50579) 

  
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е парнична 
постапка по тужбата на тужителот Меди Исмаили од с. 
Палатица, против тужената Јулија Георгиева од Пле-
вен, Р Бугарија, сега со непозната адреса, со основ раз-
вод на брак. 

Се повикува тужената Јулија Георгиева од Плевен, 
Р Бугарија, сега со непозната адреса, во рок од 15 дена 
по објавувањето на овој оглас да се јави во судот и да 
достави своја точна сегашна адреса или да определи 
полномошник, кој ќе ја застапува во постапката.  

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

Од Основен суд – Тетово, П2-482/21.            (50844) 
__________ 

  
 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е парнична 
постапка по тужбата на тужителот Бафќари Мухамет 
со живеалиште во Швајцарија, против тyжената Бафќа-
ро Аљбина, со живеалиште во Швајцарија на непозната 
адреса, со основ сопственост. 

Се повикува тужената Бафќари Аљбина, сега со 
непозната адреса, во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас да се јави во судот и да достави своја точна 
сегашна адреса или да определи полномошник кој ќе ја 
застапува во постапката.  

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

Од Основен суд – Тетово, П2-524/21.             (50845) 
__________ 

  
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е парнична 

постапка по тужбата на тужителката Eјупи Џемиле од 
с. Жеровјане, против тужениот Ејупи Сали од с. Же-
ровјане, со основ развод на брак. 

Се повикува тужениот Ејупи Сали од с. Жеровјане, 
сега со непозната адреса во Италија, во рок од 30 дена 
по објавувањето на овој оглас да се јави во судот и да 
достави своја точна сегашна адреса или да определи 
полномошник кој ќе го застапува во постапката.  

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа ќе му определи времен старател кој ќе го заста-
пува до правосилното завршување на постапката. 

Од Основен суд – Тетово, П1-342/21.            (50846) 
__________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор, за раз-

вод на брак, по тужбата на тужителот Шафи Салихи од 
с. Селце, против тужената Теодора Маркова од Р Буга-
рија, а сега со непозната адреса.  

Се повикува тужената Теодора Маркова од Р Буга-
рија, сега со непозната адреса во странство, во рок од 
15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во су-
дот и да достави своја точна сегашна адреса или да оп-
редели полномошник кој ќе ја застапува во постапката.  

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа ќе ѝ определи старател за посебен случа кој ќе 
ја застапува до правосилното завршување на по-
стапката. 

Од Основен суд – Тетово, П2-510/21.             (50847) 
__________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е парнична 

постапка по тужбата на тужителот Сафет Адеми од с. 
Церово, ул. „101“ б. б., против тужените: Ајрулаи Кам-
бера Ибиш, Ајрулаи Камбера Невзат, Ајрулаи Весела 
Хајрула, Зулбеари Беджетов Алим, Идризи Локман Аб-
дураим, Адеми Ислјама Харун, Адеми Исенов Атула и 
Мустафов Беќиров Беджет сите од с. Церово, со основ 
сопственост. 

Се повикуваат тужените Ајрулаи Камбера Ибиш, 
Ајрулаи Камбера Невзат, Ајрулаи Весела Хајрула, Зул-
беари Беджетов Алим, Идризи Локман Абдураим, Аде-
ми Ислјама Харун, Адеми Исенов Атула и Мустафов 
Беќиров Беджет, сите од с. Церово и сите со непозната 
адреса, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
да се јават во судот и да достават свои точни сегашни 
адреси или да определат полномошник кој ќе ги заста-
пува во постапката.  

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа ќе им определи времен старател кој ќе ги заста-
пува до правосилното завршување на постапката. 

Од Основен суд – Тетово, П1-970/21.             (50848) 
__________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор, за соп-

ственост, по тужбата на тужителот Азиз Мекани од с. 
Церово, против тужените Идризи Абдураим од с. М. 
Речица и Азизи Даим од с. Церово, сега со непозната 
адреса во странство. 
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Се повикуваат тужените Идризи Абдураим од с. М. 
Речица и Азизи Даим од с. Церово, а сега со непозната 
адреса во странство, во рок од 15 дена по објавувањето 
на овој оглас да се јават во судот и да достават своја 
точна сегашна адреса или да определат полномошник 
кој ќе ги застапува во постапката. 

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа ќе им определи времен старател кој ќе ги заста-
пува до правосилното завршување на постапката. 

Од Основен суд – Тетово,  П1. бр. 926/21.    (50849) 
__________ 

  
Пред Основниот суд во Тетово се води спор по туж-

бата на тужителот Демири Насер од с. Селце и др. про-
тив тужениот Чировски (Бензов) Илија од Тетово, а се-
га со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Чировски (Бензов) Илија од 
Тетово, сега со непозната адреса во странство, во рок 
од 15 дена по објавувањето на овој оглас, да се јави во 
судот и да достави своја точна сегашна адреса или да 
определи полномошник кој ќе го застапува во по-
стапката.  

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работи ќе му определи времен старател кој ќе го заста-
пува до правосилното завршување на постапката. 

Од Основен суд – Тетово,  П1. бр. 922/21.     (50850) 
__________ 

  
Пред Основниот суд во Тетово се води тужбата на 

тужителот Бесим Деари од с. Џепчиште, против туже-
ната Теута Деари, родена Илази, од с. Џепчиште, а сега 
со непозната адреса во странство, со основ развод на 
брак. 

Се повикува тужената Теута Деари, родена Илази 
од с. Џепчиште, а сега со непозната адреса во стран-
ство, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас 
да се јави во судот и да достави своја точна сегашна ад-
реса, или да определи полномошник кој ќе ја застапува 
во постапката.  

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа ќе ѝ определи  старател за посебен случај кој ќе 
ја застапува до правосилното завршување на по-
стапката. 

Од Основен суд – Тетово,  П1. бр. 458/21.     (50851) 
__________ 

  
Пред Основниот суд во Тетово во тек е парнична 

постапка по тужбата на тужителот Шабан Расими  од с. 
М. Речица, против тужената Саније Хасани  од с. Д. 
Палчиште, сега со непозната адреса, со основ сопстве-
ност. 

Се повикува тужената Саније Хасани од с. Д. Пал-
чиште, сега со непозната адреса, во рок од 15 дена по 
објавувањето на овој оглас да се јави во судот и да дос-
тави своја точна сегашна адреса или да определи пол-
номошник кој ќе ја застапува во постапката. 

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

Од Основен суд – Тетово,  П1. бр. 955/21.     (50852) 
 
 

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

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 
судија Ирена Петрушевска, објавува дека со Решение I. 
Ст. бр. 28/20 од 20.10.2021 година, се запира стечајна 
постапка над должникот Друштво за градежништво, 
трговија и услуги КРЕПОСТ ДОО увоз-извоз Скопје, 
со седиште на бул. „Македонија“ бр. 12/7, Скопје, со 
трансакциска сметка број 210060067100112 во НЛБ 

банка АД Скопје и со трансакциска сметка број 
270060067100119 во Халк банка АД Скопје, единствен 
матичен број на субјектот на уписот 6006710, 
единствен даночен број 4030005555923 при УЈП – Ре-
гионална дирекција Скопје и шифра на дејност 45.21/1 
– Подигање на згради (високоградба) и поради немање 
на имот постапката се заклучува. 

По правосилноста на Решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води Централен 
регистар на РСМ – Регионална регистрациона канце-
ларија Скопје. 

По правосилноста на Решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води Централни-
от регистар – Регионална регистрациона канцеларија – 
Скопје. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (50383) 
__________ 

   
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Ирена Петрушевска објавува дека со Решение I. 
Ст. бр. 175/21 од 26.10.2021 година отвора стечајна по-
стапка над должникот Друштво за услуги АВТОРСКА 
АГЕНЦИЈА-МА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„Фредерик Шопен“ бр. 28/1-1 Скопје, со трансакциска 
сметка бр. 270-0602661301-51 во Халк банка АД 
Скопје, единствен матичен број на субјектот на уписот 
6026613, единствен даночен број 4030005561729 при 
УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на деј-
ност 69.10/4 – Други правни работи. 

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

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води Централни-
от регистар – Регистрациона канцеларија – Скопје. 

Од Основен граѓански суд – Скопје.               (50516) 
__________ 

 
Основниот граѓански суд Скопје преку стечајниот 

судија Ирена Петрушевска објавува дека со Решение I. 
Ст. бр. 36/21 од 8.10.2021 година се запира стечајната 
постапка над должникот Друштво за трговија, промет и 
услуги СТОБИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиш-
те на кеј „13 Ноември“ бр. ГТЦ-Центар/приземје 
Скопје, со трансакциска сметка бр. 200001094270378 
во Стопанска банка АД Скопје, со трансакциска сметка 
бр. 210054102400168 во НЛБ банка АД Скопје, со 
трансакциска сметка бр. 270054102400175 во Халк бан-
ка АД Скопје и со трансакциска сметка бр. 300000000-
458943, единствен матичен број на субјектот на уписот 
5410240, единствен даночен бр. 4030000385477 при 
УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на деј-
ност 56.30 – Подготовка и послужување на пијалаци и 
поради немање на имот и постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води Централни-
от регистар – Регионална регистрациона канцеларија – 
Скопје. 

Од Основен граѓански суд – Скопје.               (50548) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Ирена Петрушевска, објавува дека со Решение 
1. Ст. бр. 186/21 од 26.10.2021 година, се поведува 
претходна постапка за испитување на условите  за от-
ворање на стечајна постапка над должникот Друштво 
зa трговија и услуги ГАЏА ВИОЛИНС ДООЛ Скопје, 
со седиште на ул. „Визбегово“ бр. 2 во Визбегово, Бу-
тел, Скопје, со трансакциска сметка бр. 
270069607150126 во Халк банка АД Скопје, единствен 
матичен број на субјектот на уписот 6960715, 
единствен даночен број 4038014508637 при УЈП – Ре-
гионална дирекција Скопје и шифра на дејност 96.09 
останати лични услужни дејности, неспомнати на дру-
го место. 
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Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 16.11.2021 го-
дина во 11:45 часот во судница број II, на I кат. 

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

цето Маринко Саздовски, бул. „Јане Сандански“ бр. 
106/2, Скопје. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни средс-
тва, да дава согласност на органите за управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесување на 
одлука за отворање на стечајна постапка со цел да се 
избегне значително намалување на имотот и да испита да-
ли должникот има имот над кој можат да се отвори и е до-
волен за спроведување на стечајната постапка и намиру-
вање на трошоците на стечајната постапка и побарувања-
та на доверителите и да изготви извештај за економско 
финансиската состојба на должникот. 

Се определува општа забрана за располагање со 
имотот на должникот. 

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

Се забранува исплата од сметката на должникот. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

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

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории, за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (50552) 
__________ 

   
Основниот граѓански суд Скопје, со Решение I Ст. бр. 

186/16 преку стечајниот судија Ирена Петрушевска, свику-
ва Собрание на доверители на стечајниот должник Друш-
тво за производство и промет ПЛАСТ КОМЕРЦ Моне и 
Ацо ДОО увоз-извоз Скопје - во стечај со следниот 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Донесување одлука во врска со Пакет бр. 1- Под-

вижен имот Flexa cutter со три валци, TIFMAK, година 
2010, со вкупна проценета вредност 162.994 денари и 
Пакет бр. 2 - Подвижен имот машина за лепење и сече-
ње на кеси, ЕМАК, година 1998, со вкупна проценета 
вредност 32.240 денари, имот на должникот и продаж-
бата се поништува. 

Собранието на доверители ќе се одржи на ден 
10.11.2021 година во 12:00 часот во судница бр. II на I 
кат, во Основен граѓански суд Скопје. 

Се повикуваат сите доверителите да присуствуваат 
на рочиштето. 

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

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (50553) 
__________ 

   
Oсновниот суд во Гeвгелија, со Решение Ст. бр. 

8/21 со 26.10.2021 година, преку стечајниот судија То-
дорка Цилковска Димова, свикува Собрание на довери-
тели на стечајниот должник Друштво за производство, 
трговија, транспорт и услуги ВИВИ ПРОМ Васил ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Богданци, во стечај со следниот 

 
                              ДНЕВЕН РЕД  
 
1. Донесување на одлука за продажба на имотот 

стечајната маса на должникот за: Пакет 1-недвижен 
имот со проценета вредност со вкупен износ од 
17.965.024 денари, заведено во: 

2. Деловна зграда објект за складирање на земјодел-
ски производи со ладни комори број 2: 

- Имотен лист бр. 5924 КО Богданци, КП бр. 11763, 
дел 0, адреса нова обиколница, број на објект 2, намена 
на зграда - деловна зграда вон стопанство, влез 1, кат 
01, со внатрешна површина 45 м2. 

- Имотен лист вр, 5924, КО Богданци, КП бр. 11763, 
дел 0, адреса нова обиколница, број на објект 2, намена 
на зграда - деловна зграда вон стопанство, влез 1, кат 
ПР, со внатрешна површина од 45 м2. 

- Имотен лист бр. 5924 КО Богданци, КП бр. 11763, 
дел 0, адреса нова обиколница, број на објект 2, намена 
на зграда - деловна зграда вон стопанство, влез 2, кат 
ПР, со внатрешна површина од 655 м2. 

- Имотен лист бр. 5924 КО Богданци, КП бр. 11763, 
дел 0, адреса нова обиколница, број на објект 2, намена 
на зграда - деловна зграда вон стопанство, влез 2, кат 
ПР, со внатрешна површина од 168 м2, со проценета 
вредност од 17.130.960 денари. 

- Имотен лист бр. 10748 КО Богданци, КП 11751, 
дел 1, Црквица, катастарска култура гз гнз со површи-
на од 1639 м2, со проценета вредност од 504.812 де-
нари. 

- Имотен лист бр. 10748 КО Богданци, КП 11760, 
дел 1, Црквица, катастарска култура гз гнз со површи-
на од 1069 м2, со проценета вредност од 329.252 дена-
ри или вкупна проценета вредност со износ од 
17.965.024 со понудена цена од 15.400.000 денари од 
понудувачот Друштво за трговија и услуги ДОЈРАНА 
ФРЕШ ПРОДУЦЕ ДООЕЛ Николиќ Дојран, што прет-
ставува 85,72% од проценетата вредност. 

Во врска со правата електронска е-аукција спрове-
дена на 25.10.2021 година. 

Собранието на доверители ќе се одржи на ден 
19.11.2021 година во 11:00 часот во Основен суд Гевге-
леија, судница бр. 4. 

Се повикуваат сите доверители да присуствуваат на 
рочиштето. 

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на 
РСМ“, во еден дневен весник, на огласната табла на су-
дот и во Централен регистар на РСМ – Регионална 
канцеларија Гевгелија. 

Од Основен суд – Гевгелија.                           (50581) 
__________ 

   
Основниот суд во Струмица, со Решение Ст. бр. 

15/21 од 7.10.2021 година, со предлог на должникот, се 
усвојува, се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија, угостителство и 
услуги ЗО-КИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Струмица, со се-
диште на ул. „Максим Горки“ бр. 9, Струмица, запи-
шан во Трговскиот регистар при Централен регистар 
на РСМ на ден 12.5.2014 година, со ЕДБ 
4027014520082, ЕМБС 6951449, трансакциска сметка 
бр. 200002730259768 во Стопанска банка АД Скопје, 
со главна дејност 56.30 – Подготовка и послужување со 
пијалаци. 

Отворената стечајна постапка над должникот, не се 
спроведува и се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на истото, преку Основниот суд во 
Струмица, до Апелациониот суд во Штип. 

Од Основен суд – Струмица.                           (50582) 
__________ 

   
Основниот суд во Струмица со Решение на стечај-

ниот судија под Ст. бр. 52/19 од 19.10.2021 година, се 
врши исправка на Решение Ст. бр. 52/19 од 19.10.2021 
година и тоа: став 2 од решението каде што стои: 
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Претходната постапка поведена со решение на Ос-
новен суд Струмица Ст. бр. 52/19 од 7.2.2019 година, 
заради утврдување на причините за отворање на стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
транспорт, услуги и трговија на големо и мало увоз- 
извоз ЕВРОМАК ДООЕЛ с. Градашорци-Василево, со 
седиште: Населено место без уличен систем бр. 38, 
Градашорци Василево, со ЕДБ 4027000126160, ЕМБС 
5364841, се запира. 

А треба да стои: 
Претходната постапка поведена со Решение на Ос-

новен суд во Струмица Ст. бр. 52/9 од 7.2.2020 година, 
заради утврдување на причините за отворање на стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
транспорт, услуги и трговија на големо и мало увоз-из-
воз ЕВРОМАК ДООЕЛ с. Градашорци, Василево, со 
седиште: „Населено место без уличен систем“ бр. 38, 
Градашорци, Василево, со ЕДБ 4027000126160, ЕМБС 
5364841, се запира. 

Во став 3 од решението каде што стои: 
Определените мерки за обезбедување со решението 

Ст. бр. 52/19 од 7.2.2019 година, се укинуваат. 
А траба да стои: 
Определените мерки за обезбедување со решението 

Ст. бр. 52/19 од 7.2.2020 година, се  укинуваат. 
И секаде во образложенито на решението каде што 

стои Ст. бр. 52/19 од 7.2.20219 година, треба да стои 
Ст. бр. 52/19 од 7.2.2020 година. 

Во останатиот дел, решението останува непроме-
нето. 

Од Основен суд – Струмица.                           (50853) 
__________ 

   
Основниот суд Битола со Решение Ст. бр. 119/21 од 

29.10.2021 година објавува дека над должникот Друш-
тво за производство услуги и трговија на големо и ма-
ло „КАЈ ЗЛАТЕ КОЗАРО“ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, 
со седиште во Битола ул. „Браќа Мингови“ бр. 3, запи-
шан во Централен регистар на РСМ со ЕМБС 6789455, 
со ЕДБ 40020125228180, со жиро-сметка во Стопанска 
банка АД Битола со бр. 500-0000007683-64 со претеж-
на дејност шифра 56.10 – Ресторани и останати објекти 
за подготовка и послужување на храна. 

Стечајната постапка се отвора, не се спроведува и 
се заклучува. 

Од Основен суд – Битола.                                (50854) 
__________ 

  
Основниот суд во Битола со Решение Ст. бр. 76/21 

од 29.10.2021 година објавува дека на испитното собра-
ние на доверители над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги МАДИЦАЛ 420 увоз-извоз 
ДОО Битола, кое се одржа на ден 29.10.2021 година, 
извештајно Собрание е одложено согласно со чл. 46 т. 
4 и истото е закажано за ден 10.11.2021 година во 12:00 
часот судница бр. 33. 

Од Основен суд – Битола.                                (50855) 
__________ 

  
Основниот суд во Битола, објавува дека со Решение 

Ст. бр. 139/21 од 27.10.2021 година, се поведува прет-
ходна постапка за утврдување на причините за отвора-
ње стечајна постапка над Друштво за производство, тр-
говија и услуги ПРИМА АУТО ТИМ увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Битола, со седиште на ул. „Буковска“ бр. 4 Битола, 
со ЕМБС на должникот 7377703 и даночен број 
4002019558077 и шифра на дејност 45.20 – Одржување 
и поправка на моторни возила, со жиро-сметка бр. 240-
1501112310-37 депонент на Уни банка АД Скопје.   

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 17.11.2021 година 
во 12:00 часот, во судница бр. 55. 

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

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

освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

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

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

Се забранува одредување и 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.                                (50856) 
 
 

Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  
 
  

Заради обезбедување на парично побарување на за-
ложниот доверител Халк банка АД Скопје со ЕМБС 
4627148, седиште на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 
Скопје со вкупен износ од 2.239.710,00 евра, кое поба-
рување е произлезено од претходно склучен Договор за 
станбен кредит со должник-корисник на кредит Татја-
на КАрафилоска согласно со Договор за станбен кре-
дит, заведен кај заложниот доверител под број КР2021/ 
28877 склучен на ден 19.10.2021 година, врз основа на 
кој е склучен Нотарски акт - Договор за засновање на 
заложно право врз недвижност со својство на извршна 
исправа ОДУ бр. 1720/21 од 26.10.2021 година, нотарот 
Башким Елези од Гостивар со кој е засновано заложно 
право - хипотека од прв ред врз недвижен имот соп-
ственост на заложниот должник, ЗДПТГПУ ГЛОБАЛ 
БАЛКАН ДООЕЛ Гостивар, со седиште на ул. „Илин-
денска“ број 294 А, Гостивар со ЕМБС 6848400 и тоа: 
КП бр. 2859/1 влез 1 кат МА број 29 стан со површина 
70 м2 и помошни површини со површина 1 м2, евиден-
тирано во Лист за предбележување на градба број 
100647 за КО Гостивар- 1, запишано во АКН на РСМ 
под бр. 1114-475/2021 од 27.10.2021 година.       (50549) 

__________ 
 

Врз основа на Солемнизација – Потврда на приват-
на исправа на Анекс на Договор за залог на побарува-
ња ОДУ 404/21 од 22.9.2021 година, подготвен од нота-
рот Мајљинда Ајдари од Скопје склучен меѓу:  

1. НЛБ банка АД Скопје со седиште на ул. „Мајка 
Тереза“ бр. 1, Скопје, Центар, со ЕМБС 4664531 и ЕДБ 
4030993191133, како заложен доверител;  

2. НОВА ЉУБЉАНСКА БАНКА Д. Д. Љубљана, со 
седиште на ул. „Трг републике“ 2, 1000, Љубљана, со 
ЕМБС 5860571000 и ЕДБ СИ 91132550 како заложен 
доверител;  



3 ноември 2021  Бр. 247 - Стр. 7 
 
 

Огласи  
 

3. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, со седиш-
те на ул. „Орце Николов“ бр. 3, Скопје, Центар, со ЕМ-
БС 4065573 и ЕДБ 4030989254937, како заложен дове-
рител;  

4. Халк банка АД Скопје со седиште во Скопје, на 
ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје, Центар, со 
ЕМБС 4627148 и ЕДБ 4030993162028, како заложен 
доверител;  

5. РАИФФЕИСЕН БАНК АД (RAIFFEISEN BANK 
Sh. A) со седиште во Тирана на ул. „На Каваја“, зграда 
бр. 71, 1-ви кат, стан број 4, со ЕМБС Ј61911005Б, како 
заложен доверител;  

6. Друштво за управување со недвижен имот ЕАСТ 
ГАТЕ МАЛЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. „Беласица“ бр. 2, Скопје, Гази Баба, со ЕМБС 
7339046 и ЕДБ 4043019526203 како должник и заложен 
должник, засновано е заложно право во корист на за-
ложните доверители, при што износот на главницата е 
72.000.000,00 евра.                                                  (50550) 

__________ 
   

Со Нотарски акт- Договор за хипотека (со својство 
на извршна исправа) ОДУ бр. 1044/21 од 29.10.2021 го-
дина, од нотарот Соња Божинкочева од Струмица, за-
ради обезбедување на паричното побарување во износ 
од 280.000 евра во денарска противвредност, кое про-
излегува од Договор бр. RМ2021/501 за одобрување на 
рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на залож-
но право на недвижен имот и меница во форма на Но-
тарски акт склучен на ден 27.10.2021 година, склучен 
помеѓу заложниот доверител Халк банка АД Скопје и 
должникот-заложен должник Друштво за градежниш-
тво, производство, трговија и услуги РАНВЕЈ ИНЖЕ-
НЕРИНГ ДОО Струмица, со седиште на ул. „Дојран-
ска“ бр. 14, Струмица, со ЕМБС 6957773, застапувано 
од управителот Васка Љочева Јорданова од Струмица, 
како корисник, неговите анекси, посебните договори 
кои ќе се склучат врз основа на тој договор и ќе бидат 
негов составен дел и нивните анекси, во корист на за-
ложниот доверител Халк банка АД Скопје засновано е 
заложно право -  хипотека врз недвижен имот, со сите 
сегашни и идни прирастоци и припадоци, доградби и 
надградби, Лист Б: нива на КП бр. 640, дел 1, м. в. 
„Село“, кат. култура ЗЗ, Н, класа 5, со површина од 
3.760 м2, во КО Р’жаничино, во сопственост на долж-
никот-заложен должник Друштво за градежништво, 
производство, трговија и услуги РАНВЕЈ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДОО Струмица, видно од Имотен лист број 1599 
за КО Р’жаничино издаден преку Дистрибутивен сис-
тем при АКН на РСМ - Одделение за катастар на нед-
вижности Скопје, Лист Б: градежно изградено земјиш-
те на КП бр. 2578, дел 1, м. в. „Кр. Република“, кат. 
култура ГЗ, ГИЗ, со површина од 458 м2, -Земјиште 
под зграда на КП бр. 2578, дел 1, м. в. „Кр. Република“, 
кат. култура ГЗ, ЗПЗ 1, со површина од 97 м2, -Земјиш-
те под зграда на КП бр. 2578, дел 1, м. в. „Кр. Репуб-
лика“, кат. култура ГЗ, ЗПЗ 2, со површина од 10 м2, 
градежно изградено земјиште на КП бр. 2578, дел 4, м. 
в. „Кр. Република“, кат. култура ГЗ, ГИЗ, со површина 
од 100 м2, Лист В: стан на КП бр. 2578, дел 1, адреса 
Кр. Република, бр. на згр. 1, намена на згр. А1, влез 1, 
кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со 
површина од 63 м2, сето КО Струмица, во сопственост 
на должникот- заложен должник Друштво за градеж-
ништво, производство, трговија и услуги РАНВЕЈ ИН-
ЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица, видно од Имотен лист 
број 2076 за КО Струмица издаден преку Дистрибути-
вен систем при АКН на РСМ- Одделение за катастар на 
недвижности Струмица, стан во градба во станбена 
зграда, помошни површини (тераса, лоѓија, балкон) 
евидентирани во Лист за предбележување на градба бр. 

56662 за КО Струмица издаден преку Дистрибутивни-
от систем при АКН на РСМ- Одделение за катастар на 
недвижности Струмица, како: КП 7034/11, влез 1, кат К 
2, број 13, намена на посебен дел од зграда- помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 11 
м2, влез 1, кат К 2, број 13, намена на посебен дел од 
зграда- стан, со површина од 74 м2, влез 2, кат К 3, 
број 28, намена на посебен дел од зграда- помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 10 
м2, влез 2, кат К 3, број 28, намена на посебен дел од 
зграда- стан, со површина од 67 м2, влез 2, кат К 4, 
број 31, намена на посебен дел од зграда- стан, со пов-
ршина од 83 м2, влез 2, кат К 4, број 31, намена на по-
себен дел од зграда- помошни површини (тераса, ло-
ѓија, балкон), со површина од 23 м2, влез 2, кат К 4, 
број 33, намена на посебен дел од зграда- помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 24 
м2 и влез 2, кат К 4, број 33, намена на посебен дел од 
зграда- стан, со површина од 83 м2, кој имот во Лист за 
предбележување е заведен под реден број 25, 26, 212, 
213, 225, 226, 229 и 230 и за кој објект право на граде-
ње согласно правосилно Одобрение за градење УП1 бр. 
20-400 од 29.10.2020 донесено од Градоначалник на 
Општина Струмица и правосилно на ден 22.10.2019 го-
дина и Решение за одобрување на измени во текот на 
изградбата УП1 бр. 20-58 од 1.4.2021 год. донесено од 
Градоначалник на Општина Струмица и правосилно на 
ден 7.4.2021 година, има Друштво за градежништво, 
производство, трговија и услуги РАНВЕЈ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДОО Струмица, соодветен дел од сопствениот 
идеален дел од 5100/22062  на земјиште на КП бр. 
7034/11 во КО Струмица, кое по обем и функција при-
паѓа на становите од Лист за предбележување на град-
ба бр.56662 за КО Струмица, односно за становите со 
помошни површини и тоа: влез 1, кат К 2, број 13, влез 
2, кат К 3, број 28, влез 2, кат К 4, број 31 и влез 2, кат 
К 4, број 33, и тоа, Лист Б: градежно изградено земјиш-
те на КП бр. 7034, дел 11, м. в. „Војни круг“, кат. кул-
тура ГЗ, ГИЗ, со површина од 17706 м2, земјиште под 
зграда на КП бр. 7034, дел 11, м. в. „Војни круг“, кат. 
култура ГЗ, ЗПЗ 1, со површина од 643 м2, земјиште 
под зграда на КП бр. 7034, дел 11, м. в. „Војни круг“, 
кат. култура ГЗ, ЗПЗ 2, со површина од 671 м2, земјиш-
те под зграда на КП бр. 7034, дел 11, м. в. „Војни круг“, 
кат. култура ГЗ, ЗПЗ 3, со површина од 1.144 м2, зем-
јиште под зграда на КП бр. 7034, дел 11, м. в. „Војни 
круг“, кат. култура ГЗ, ЗПЗ 4, со површина од 996 м2, 
земјиште под зграда на КП бр. 7034, дел 11, м. в. „Вој-
ни круг“, кат. култура ГЗ, ЗПЗ 5, со површина од 692 
м2, сето КО Струмица, во сосопственост на по 
5100/22062 идеални делови на должникот- заложен 
должник Друштво за градежништво, производство, тр-
говија и услуги РАНВЕЈ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Стру-
мица, видно од Имотен лист број 16395 за КО Струми-
ца издаден преку Дистрибутивен систем при АКН на 
РСМ – Одделение за катастар на недвижности Стру-
мица, како и Лист Б: градежно неизградено земјиште 
на КП бр. 2886, дел 2, м. в. „Караорман“, кат. култура 
ГЗ, ГНЗ, со површина од 959 м2, во КО Гевгелија, во 
сопственост на заложниот должник Друштво за тргови-
ја и услуги МТ ПРОМЕТ-1 увоз- извоз ДООЕЛ Стру-
мица, видно од Имотен лист број 103977 за КО Гевге-
лија издаден преку Дистрибутивен систем при АКН на 
РСМ- Одделение за катастар на недвижности Гевге-
лија.                                                                          (50551) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог – хи-
потека со својство на извршна исправа склучен на ден 
29.10.2021 година, сочинет под ОДУ бр. 209/21 пред 
нотарот Сашо Василевски од Скопје, склучен помеѓу 
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Прокредит банка АД Скопје со ЕМБС 5774136, седиш-
те на ул. „МАНАПО“ бр. 7 во Скопје како заложен до-
верител и Заштитно друштво за производство, трговија 
и услуги НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 
5756430, седиште на ул. „Лисец“ бр. 1 Б во Скопје, Ае-
родром, како должник и заложен должник, востанове-
но е заложно право врз 754/2835 идеални делови од 
недвижен имот - деловен простор во Скопје лоциран на 
КП 5340, дел 2, зграда 1, намена на зграда - Г4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП, со површина од 2.432 м2, и КП 5340, дел 2, зграда 
1, намена на зграда - Г4-1, влез 1, кат ПР, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 403 
м2, сосопственост на Заштитно друштво за производ-
ство, трговија и услуги НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје со 
ЕМБС 5756430, запишано во Имотен лист број 56521 
за КО Кисела Вода 2, кој имот должникот-заложен 
должник го заложува како обезбедување на паричното 
побарување на заложниот доверител Прокредит банка 
АД Скопје на износ од 450.000,00 евра, кое побарување 
произлегува од Договор за рамковен лимит бр. 
FW10.1293.                                                              (50554) 

__________ 
   

Се продава нива на КП бр. 3170, дел /, место викано 
„Чатал грамаѓе“, катастарска култура Н (нива), класа 5, 
со површина од 7.748 м2, запишани во Имотен лист бр. 
12 за КО Страцин, која е во сопственост (1/1 идеален 
дел на недвижност) на лицето Борко Арсовски од 
Скопје, ул. „1“ бр. 22, н. Долно Лисиче, Скопје за вкуп-
на купопродажна цена од 154.960 денари.  

Се повикуваат зааедничките сопственици на нед-
вижноста, сосопствениците и соседите (граничарите) 
односно сите лица со првенствено право на купување, 
во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на ог-
ласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. Изјавите за прифаќањето на понудите да се 
достават до нотарската канцеларија на нотарот Маја 
Колева на ул. „Св. Ѓорѓи Кратовски“ бр. 1-А, Кратово, 
1360, Кратово.                                                         (50555) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот и тоа, катастарска кул-
тура, нива: КП бр. 1885, место викано/улица „Село“, 
катастарска култура 11000, класа 1, со површина од 
785 м2, заведена во Имотен лист бр. 997 за КО Васи-
лево, сопственост на лицето Ванчо Ташев од Василево 
бр. 16, Василево, за вкупна купопродажна цена од 
30.000 денари.  

Се повикуваат сопствениците на соседните парцели 
(граничари со земјиштето), сосопствениците или заед-
ничките сопственици во рок од 8 (осум) дена од објаву-
вањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата.  

Доколку заинтересираните купувачи-соседи, сосоп-
ственици или заеднички сопственици не се јават во на-
ведениот рок го губат правото на првенствено купу-
вање. Писмените изјави-понуди да се достават до нота-
рот Невенка Глигорова од Струмица ул. „Маршал 
Тито“ бр. 5.                                                              (50556) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште со следните ка-
тастарски индикации: КП 3660, дел 5, м. в. „Новини“, 
култура 11000, класа 2, со површина од 949 м2, внесе-
но во Лист Б од Имотен лист број 1727 за КО Стоја-
ково, по цена од 2,5 (две и пол) евра за 1 (еден) метар 
квадратен, односно за вкупна цена од 2.372,50 евра во 
денарска противвредност, сопственост на Ристо Иван-
џиков, ул. „Дрезденска“ бр. 15/2-12, Скопје - Карпош.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување: заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, како и соседите чие што 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 Ѓорѓи Николов, со седиште на ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 77-А, Гевгелија.                              (50557) 

__________ 
   

Врз основа на Договор за залог врз недвижност-хи-
потека изготвен од нотар Матилда Бабиќ под ОДУ број 
250/21 од 29.10.2021 год. востановено е заложно право 
хипотека во корист на заложниот доверител ХАЛК 
БАНКА АД Скопје над следната недвижност ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР (со сите припадоци и прирастоци), во 
Скопје, КО Злокуќани построен на КП 851, дел 4, запи-
шан во Лист за предбележување на градба број 6834 за 
КО Злокуќани, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посе-
бен дел од зграда/деловна просторија, со површина од 
17 м2, запишан под реден број 1; влез 1, кат ПР, број 1, 
намена на посебен дел од зграда/деловна просторија, 
со површина од 53 м2 запишан под реден број 2 и влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда/де-
ловна просторија, со површина од 212 м2 запишан под 
реден број 3, во Лист за предбележување на градба број 
6834 за КО Злокуќани и сопственост на заложниот 
должник САС ИНВЕСТ ДООЕЛ Гевгелија.        (50558) 

__________ 
   

Се заснова заложно право – хипотека врз недвижен 
имот сопственост на Друштво за производство, трго-
вија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги 
ДЕА-КОМ ДОО експорт-импорт Гостивар, со седиште 
во Гостивар, на ул. „Душко Поповиќ“ бр. 2 А Гостивар, 
запишано во Трговскиот регистар на Централниот ре-
гистар на РСМ, со ЕМБС 5672333 и тоа: стан во стан-
бена зграда која се гради на КП 6467/2 за КО Ѓорче 
Петров 4 - Влае запишан како: КП 6467, дел 2, влез 1, 
кат К 9, број 167, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект - стан, со површина од 43 м2 и КП 
6467, дел 1, влез 1, кат К 9, број 167, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект ПОМОШНИ 
ПОВРШИНИ (ТЕРАСА, ЛОЃИЈА, БАЛКОН), со пов-
ршина од 2 м2 и евидентирани во Лист за предбележу-
вање на градба број 103598 за Ѓорче Петров 4 – Влае, 
во корист на Заложниот доверител ШПАРКАСЕ БАН-
КА АД СКОПЈЕ, со седиште во Скопје на ул. „Орце 
Николов бр. 54“ Скопје-Центар, запишана со ЕМБС 
4558669, заради обезбедување на побарувањето во из-
нос од 36.300,00 евра (триесет и шест илјади и триста 
евра), врз основа на Нотарски акт Договор за заснова-
ње на заложно право врз недвижен имот ОДУ број 
1482/21 од 29.10.2021 година од нотар Ана Дојчинов-
ска.                                                                            (50559) 

__________ 
   

Се продава следнoво земјоделско земјиште: Лозје 
на КП број 2926, во м.в. „Чардак“, класа 1, со вкупна 
површина од 1801 м2 и нива на КП број 2927, во м.в. 
„Чардак“, класа 6, со вкупна површина од 3422 м2, за-
ведено во Имотен лист број 28 за КО Ореовец сосоп-
ственост една идеална осмина на Јордан Димоски од 
Прилеп за цена од на 25 000,00 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ните парцели, во рок од 8 дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенствено купување.  
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Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Емилија Маркоска Стеваноска од При-
леп, бул. „Гоце Делчев“ бр.19/3.                           (50566) 

__________ 
   

Се продава следнoво земјоделско земјиште: Лозје 
на КП број 2926, во м.в. „Чардак“, класа 1, во вкупна 
површина од 1801 м2 и нива на КП број 2927, во м.в. 
„Чардак“, класа 6, со вкупна површина од 3422 м2, за-
ведено во Имотен лист број 28 за КО Ореовец сосоп-
ственост една идеална осмина на Петар Трајкоски од 
Прилеп за цена од 25 000,00 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ните парцели, во рок од 8 дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Емилија Маркоска Стеваноска од При-
леп, бул. „Гоце Делчев“ бр.19/3.                           (50567) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште заведено на 
КП258 дел 1, култура нива, класа 4, м.в. „Шумјак“,  со 
површина од 628 м2 и КП258 дел 1, култура нива, кла-
са 5, м.в. „Шумјак“, со површина од 942 м2, во Имотен 
лист бр.136 за КО Речица, сопственост на продавачот 
Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД 
ДОО Куманово, за купопродажна цена од 5 (пет) евра 
по метар квадратен, во денарска противвредност, по 
среден курс на НБРСМ.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотар м-р Марјан Коцевски од Куманово, 
ул..„11 Октомври" бр.4.                                          (50568) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште заведено на 
КП257 дел 1, култура нива, класа 4, м.в. „Шумјак“, со 
површина од 1445 м2, во Имотен лист бр.138 за КО Ре-
чица, сопственост на продавачот Друштво за градеж-
ништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово, за ку-
попродажна цена од 5 (пет) евра по метар квадратен, во 
денарска противвредност, по среден курс на НБРСМ.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 дена од денот на обја-
вување на огласот во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотар м-р Марјан Коцевски од Куманово, 
ул..„11 Октомври" бр.4.                                          (50569) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште на КП252 дел 1, 
култура нива, класа 4, м.в. „Шумјак“, со површина од 
4906 м2, на КП253 дел 1, култура шуми, класа 3, м.в. 
„Шумјак“, со површина од 489 м2, на КП254 дел 1, 
култура нива, класа 4, м.в. „Шумјак“, со површина од 
2439 м2, на КП255 дел 1, култура нива, класа 4, м.в. 
„Шумјак“, со површина од 226 м2, на КП377 дел 1, 
култура нива, класа 5, м.в. „Шумјак“, со површина од 
77 м2, сите заведени во Имотен лист бр.704 за КО Ре-

чица, сопственост на продавачот Друштво за градеж-
ништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово, за ку-
попродажна цена од 1000 (илјада) денари по метар 
квадратен.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотар м-р Марјан Коцевски од Куманово, ул.„11 
Октомври“ бр.4.                                                      (50570) 

__________ 
   

Врз недвижности: стан, заведен на КП13654, дел 
16, во Имотен лист бр.43945 за КО Куманово и стан за-
веден на КП3183, дел 2, во Имотен лист бр.81374 за 
КО Карпош, на име на Заложниот должник Д-Р ДЕ-
САНКА Куманово во корист на Заложниот доверител 
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, ЕМБС 4065573, 
за максимален износ на обезбедено побарувањето од 
80.000,00 евра, воспоставени се хипотеки со Анекс 1 
кон Договор за залог на недвижен имот со својство на 
извршна исправа, Солемнизиран под ОДУ бр.261/14 на 
деветнаесетти септември две илјади и четиринаесета 
година од нотар Слободан Поповски од Скопје, солем-
низиран под ОДУ бр.471/21 на 29.10.2021 година од 
нотар м-р Марјан Коцевски од Куманово, како обезбе-
дување на Договор за рамковен револвинг кредит-ли-
мит врз основа на заложно право бр.02-1400/3-108-
1/11.9.2014 и Анекс бр.1 кон Договор за рамковен ре-
волвинг кредит-лимит врз основа на заложно право, за-
веден под Бр.08-2402-5-100/2/10.9.2021.              (50571) 

__________ 
   

Се продава недвижниот имот со следниве катастар-
ски индикации, Лист Б: КП 7735, дел 6, место викано 
„Kлјуково“, катастарска култура ЗЗ, Н, класа 2, со пов-
ршина од 2.500 м2, право на сосопственост, опишано 
по Имотен лист број 4762 на КО Тетово вон гр реон, во 
сопственост на продавачот Сејфула Ќаили и тоа 2/4 
идеални делови, за вкупна купопродажна цена од 
160.000 денари  

Согласно со член 15, став 1 и 4 од Законот за земјо-
делско земјиште се повикуваат лицата кои имаат право 
на првенствено купување, на посочениот недвижен 
имот сите заеднички сопственици, сосопственици и со-
седи кои се граничат со недвижниот имот, во рок од 8 
(осум ) дена од денот на 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 нотар Патриша Трајковска од Тетово на ул. 
„Илинденска“ бр.69 лок 1 и 2 Тетово.                  (50572) 

__________ 
   

Се продава недвижниот имот со следниве катастар-
ски индикации, Лист Б: КП бр. 2214, место викано 
„Средно поле“, катастарска култура 11000, класа 6, со 
површина од 2.148 м2, право на сопственост 831, КП 
бр. 2280, место викано „Средно поле“, катастарска кул-
тура 11000, класа 6, со површина од 2.052 м2, право на 
сопственост 831 и КП бр. 960, место викано „Средно 
поле“, катастарска култура 11000, класа 6, со површина 
од 1.493 м2, право на сопственост 831, опишани по 
Имотен лист број 42 на Ко Стенче сите во сопственост 
на продавачот Сашо Смилевски за вкупна купопродаж-
на цена од 924.000 денари.  
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Согласно со член 15, став 1 и 4 од Законот за земјо-
делско земјиште се повикуваат лицата кои имаат право 
на првенствено купување, на посочениот недвижен 
имот сите заеднички сопственици, сосопствениците и 
соседите кои се граничат со недвижниот имот, во рок 
од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-
ват до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. 
„Илинденска“ бр. 69 лок. 1 и 2 Тетово.                (50573) 

__________ 
   

Се продава недвижниот имот со следниве катастар-
ски индикации, Лист Б: КП бр. 272, дел 1, место викано 
„Горни суви дол“, катастарска култура ЗЗ, ГР, класа 2, 
со површина од 304 м2, право на сопственост и КП 
бр.272, дел 1, место викано „Горни суви дол“, катастар-
ска култура ЗЗ, Н, класа 3, со површина од 1.765 м2, 
право на сопственост опишано по Имотен лист број 
2164 на КО Фалише и Лист Б: КП бр. 272, дел 2, место 
викано „Горни суви дол“, катастарска култура ЗЗ, Н, 
класа 3, со површина од 1.982 м2, право на сопстве-
ност, опишано по Имотен лист број 2163 на Ко Фали-
ше сите во сопственост на продавачот Насер Рамадани 
за вкупна купопродажна цена од 29.900 евра.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-
ват до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. 
„Илинденска“ бр. 69, лок. 1 и 2 Тетово.               (50574) 

__________ 
  

Над недвижен имот сопственост на - Друштво за 
градежништво, трговија, производство и услуги ИН-
ТЕРСОФТ ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. „101“ бр. 83А Волково, Ѓорче Петров Скопје, со 
ЕМБС 6246621, се воспоставува залог и тоа врз недви-
жен имот запишан како: Ред бр.1, влез 1, кат К-1, број 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг 
објект- стан, внатрешна површина од 60 м2; Ред бр.2, 
влез 1, кат МА-1, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда и друг објект - други посебни делови од 
зградите, внатрешна површина од 11 м2, Ред бр.3, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект - помошни простории (тераса, ло-
ѓија, балкон), внатрешна површинаод 4 м2; Ред бр.4, 
влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда и друг објект - помошна просторија, со 
внатрешна површина од 56 м2; Ред бр.5, влез 1, кат ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект - стан, со внатрешна површина од 52 м2, 
Ред бр.6, влез 1, кат МА-1, број 1, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни 
простории (тераса, лоѓија, балкон), внатрешна површи-
на од 47 м2; евидентирани во Лист за предбележување 
на градба број 101543 за КО СОПИШТЕ,  

- бр. на катастарска парцела основен - 1346/5; вика-
но место/улица – ВЕТРИЛО; катастарска култура – 
гз/гнз; површина во м2, евидентирани во Имотен лист 
број 3561 за КО СОПИШТЕ, во корист на Заложниот 
доверител ХАЛК БАНКА АД Скопје со седиште во 
Скопје, со седиште на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54 
заради обезбедување на побарувањето во износ од 
84.000,00 евра (осумдесет и четири илјади евра), врз 
основа на Нотарски акт - Договор за залог хипотека врз 
недвижност под ОДУ број 1146/21 од 29.10.2021 го-
дина.                                                                         (50575) 

Се продава 1/1 од КП број 385, дел 4, на м. в. „Ре-
жика“, катастарска култура 11000, класа 4, со површи-
на 3.229 м2, опишани по Имотен лист број 1234 КО Са-
раќино, во сопственост на Имер Зибери, за вкупна ку-
попродажна цена од 2.900 евра, изразени во денарска 
противвредност.  

Согласно со член 15, став 1 и 4 од Законот за земјо-
делско земјиште се повикуваат заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) де-
на од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до нотарот Нита Џафери-Исени, ул. „Дервиш 
Цара“ бр. 35/5-3, Тетово, тел. 044/345-208 или е-маил 
адреса nita.xhaferi-iseni@nkrm.org.mk.                 (50577) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот КП бр. 2789 дел /, во 
место викано „Габер“, катастарска култура, зз, н, класа 
7, со површина од 242 м2, КП бр. 2790 дел /, во место 
викано „Габер“, катастарска култура, зз, н, класа 7, со 
површина од 187 м2, сопственост на Блажо Христов од 
Секирник бр. 200 опишан во Имотен лист за КО Смо-
лари Вонград број 1082 за вкупна купопродажна цена 
од 30.000 денари.  

Се повикуваат соседите чиешто земјиште граничи 
со земјиштето коешто се продава, заедничките соп-
ственици и сосопствениците кои се заинтересирани за 
купувањето на недвижноста, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на овој оглас, да достават пону-
да за купување на горенаведената недвижност.  

Понудите се доставуваат до нотарот Јован Пешов-
ски од Струмица, ул. „Ленинова“ бр. 1-1, приземје.  

(50578) 
__________ 

   
Се продава едно цело 1/1 од земјоделско земјиште 

на КП бр. 613/1, м. в. „Сува река“, катастарска култура 
зз-н, класа 4, со површина од 2.085 м2 запишано во ИЛ 
бр. 198 за КО Милетково за продажна цена од 500 евра 
во денарска противвредност, сопственост на лицето 
Јорданчо Јованов со адреса во Милетково бр. 60, Гевге-
лија.  

Се повикуваат лицата кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на об-
јавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата и депонирање 
на депозитот во висина на износот на продажната цена 
да се достават до нотарот Антонио Јанчев од Гевгелија 
ул. „Борис Карпузов“ бр. 4, Гевгелија.                 (50734) 

__________ 
  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделското 
земјиште, се огласува купопродажба на недвижен имот 
во Скопје, КО БАРДОВЦИ кој лежи на КП 78, место 
викано/улица „ГЛАВИЧИЦА“, кат. култ. зз, н, класа 3, 
со површина од 5.653, сосопственост на Валентина 
Аврамоска, Дејан Бујовски и Мартин Вујовски, запи-
шан во Имотен лист број 47993 КО БАРДОВЦИ, за ку-
попродажна цена од 7.381.537,5 денари.  

Се повикуваат сите граничари на предметниот нед-
вижен имот којшто се продава, во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. Изјавите да се 
достават до нотарот Ермира Мехмети со седиште во 
Скопје, ул. „Црвени брегови“ бр. 30-А.                (50736) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа нива во м.в. 
„Калдрма“ класа 4, право на недвижност-сопственост 
на КП. бр.1003 со површина од 1355 м2 и пасиште м.в. 
„Калдрма“ класа 3, право на недвижност-сопственост 
на КП. бр.1004 со површина од 708 м2, запишани во 
Имотен лист бр. 12 за КО Габрово, сопственост на про-
давач Борис Христов од с. Габрово за вкупна купопро-
дажна цена од 1000,00 евра (илјада евра) во денарска 
противвредност.  

Се повикуваат лицата кои согласно со чл. 15, став 1 
од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на 
РМ“ бр. 135/2007) имаат право на првенствено купува-
ње (заедничките сопственици, сосопствениците и сосе-
дите чие земјиште граничи со земјиштето што се про-
дава) 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 нотар Јанко Милушев од Струмица ул. „Лени-
нова“ бр. 42.                                                             (50737) 

__________ 
  

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште соп-
ственост на Ристовски Златко со живеалиште во Те-
арце, ул. „Македонска“ бр. 43, заведено во Имотен 
лист број 91 за КО Теарце - вон град, и тоа КП 2735 дел 
1 место викано „Дренке“, катастарска култура 15000, 
класа 3, со површина од 2008 м2, за во вкупна купопро-
дажна цена од 178.350 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенството.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Бла-
гоја Тоска“ 214/1, Тетово.                                      (50738) 

__________ 
   

Врз основа на Договор за хипотека, со својство на 
извршна исправа, составен во форма на Нотарски акт 
од нотар Зорица Пулејкова, Скопје, под ОДУ број 
634/21 од 27 октомври 2021 година, склучен меѓу Сто-
панска банка АД Скопје, со седиште на ул.„11 Октом-
ври“ број 7 во Скопје, како заложен доверител, и 
Друштвото за информатика и телекомуникации МО-
БИКО ДОО Скопје, со седиште на бул. „Партизански 
одреди“ број 101-1/3 во Скопје-Карпош, со матичен 
број ЕМБС 4665422, како заложен должник, заради 
обезбедување на побарување на заложниот доверител 
по основ на Договор за одобрување на станбен кредит, 
заведен под број 2832428324 во износ 8.248.500,00 де-
нари (осум милиони двеста четириесет и осум илјади 
денари), со трошоци и споредни побарувања засновано 
е заложно право-хипотека од прв ред врз недвижен 
сопственост на заложниот должник и тоа: стан во 
Скопје, на ул. „Благој Давков“ број б.б. на КП број 
10324 дел 2, во КО Центар 1, зграда 1, со намена А2-2, 
влез 1, кат К3, број 14, со намена на посебен/заеднички 
дел од зграда СТ, со површина од 94 метри квадратни, 
зграда 1, со намена А2-2, влез 1, кат К3, број 14, со на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со пов-
ршина од 7 метри квадратни и зграда 1, со намена А2-
2, влез 1, кат СУ, број 30, со намена на посебен/заед-
нички дел од зграда ГМЗП, со површина од 12 метри 
квадратни, видно од Имотен лист број 114676 за КО 
Центар 1 издаден од Агенцијата за катастар на недвиж-
ности, Центар за катастар на недвижности-Скопје; со-
одветен неутврден дел од заеднички простории на ул. 
„Благој Давков“ број б.б. на КП број 10324 дел 2, во 
КО Центар 1, во обем кој му припаѓа на заложениот 

недвижен имот во влез 1, кат К3, стан број 14, и гаража 
на кат СУ, број 30, за негова редовна употреба и корис-
тење по основ на етажна сопственост на станот пред-
мет на хипотека, видно од Имотен лист број 114096 за 
КО Центар 1 издаден од Агенцијата за катастар на нед-
вижности, Центар за катастар на недвижности Скопје; 
22/1081 (дваесетидва низ илјада осумдесет и еден) иде-
ален дел од земјиште од идеалниот дел 927/1081 (де-
вестотини дваесет седум низ илјада осумдесет и еден) 
сосопственост на заложниот должник на КП број 10324 
дел 2, на ул. „Благој Давков“, катастарска култура гз 
гиз, со површина од 489 метри квадратни и катастарска 
култура зз зпз 1, со површина од 592 метри квадратни, 
видно од Имотен лист број 114095 за КО Центар 1 из-
даден од Агенцијата за катастар на недвижности, Цен-
тар за катастар на недвижности - Скопје и 2/124 (два 
низ стодавесетичетири) идеален дел од земјиште од 
идеалниот дел 110/124 (стодесет низ стодавесетиче-
тири) сосопственост на заложниот должник на КП број 
10322 дел 4, на ул. „Б. Давков“, катастарска култура гз 
гиз, со површина од 7 метри квадратни, на КП број 
10322 дел 4, на ул. „Б. Давков“, катастарска култура гз 
зпз1, со површина од 22 метри квадратни, на КП број 
10322 дел 6, на ул. „Д. Крапчев“, катастарска култура 
гз гиз, со површина од 72 метри квадратни и на КП 
број 10322 дел 6, на ул. „Д. Крапчев“, катастарска кул-
тура гз зпз 1, со површина од 23 метри квадратни, вид-
но од Имотен лист број 98542 за КО Центар 1 издаден 
од Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за 
катастар на недвижности - Скопје.                       (50739) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот и тоа КП број 1199, дел 
1, место викано/улица „Суви Брест“, култура зз н, кла-
са 3, површина 1650 м2 на КО Пирок вон ГР, сосоп-
ственост на Џелил Исени, Љутфи Исени и Неџади 
Мустафа за вкупна купопродажна цена од 1.800,00 ев-
ра изразени во денарска противвредност според среден 
курс на НБРСМ.  

Согласно со член 15, став 1 и 4 од Законот за земјо-
делското земјиште, се повикуваат соседите чиј недви-
жен имот се гранични со имотите што се продаваат, во 
рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Фатиме Дурмиши ул. „Илинденска“ 
бр.79 Тетово, тел.044 333-096 или емаил адреса 
fatime.Durmishi@nkrm.Оrg.Mk.                             (50740) 

__________ 
   

Се врши размена на недвижен имот и тоа: 1/2 идеа-
лен дел од КП број 1310, на м.в. „Рајца“, катастарка 
култура нива, со површина од 433 м2 по Имотен лист 
број 47 за КО Љубаништа сопственост на Драган Перо-
ски од Охрид со адреса ул. „Боро Шаин“ бр. 32 Охрид 
се разменува со недвижен имот и тоа: цела КП 1674 
дел 2 на м.в. „Село“, катастарска култура 70000, со 
површина од 43 м2 и КП број 1674, дел 2, на м.в. 
„Село“, катастарска култура 50000 1, со површина од 
13 м2 и 1/2 идеален дел од КП 1674 дел 2 на м.в. 
„Село“, катастарска култура 70000, со површина од 26 
м2, по Имотен лист број 380 за КО Љубаништа, соп-
ственост на Митко Пероски од Охрид со адреса на ул. 
„Мирче Ацев“ бр. 31/3-11 Охрид.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се разменува во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.  
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Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотар Васил Кузманоски бул. „Македонски 
Просветители“ бр. 5 Охрид.                                   (50741) 

__________ 
   

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од нед-
вижен имот на КП 9976, дел 1, м.в. „Град“, катастарска 
култура зз н, класа 4, со површина од 181 м2, право на 
сосопственост по Имотен лист број 93364 за КО Охрид 
2, сосопственост на Лиљана Јанкулоска од Битола за 
вкупна купопродажна цена од 86.000,00 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотар Васил Кузманоски бул. „Македонски 
Просветители“ бр. 5 Охрид.                                   (50742) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
евидентирано на КП бр.3826, м.в. „Краиштa“, катастар-
ска култура 14100, класа 3, со површина од 3.371, запи-
шано на Имотен лист бр.4168 за КО Кавадарци вон 
град, сопственост на Стефан Милчевски од Кавадарци, 
ул. „Никола Минчев“ бр.15/3-4, за купопродажна цена 
од 207.991 денари.  

Се повикуваат сите соседи, кои имаат право на 
првенствено купување и чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенствено купување. Изјавите писмено да 
се достават до нотарот Љубинка Јаковлева, ул. „Миле 
Вчков“ бр. 1, Кавадарци.                                        (50743) 

__________ 
   

Врз основа на Договор за залог (хипотека) со свој-
ство на извршна исправа составен во форма на Нотар-
ски акт од нотарот Васко Паскали од Охрид ОДУ 
бр.437/21 од 29.10.2021 година, склучен помеѓу НЛБ 
банка АД Скопје како заложен доверител и Друштво за 
производство, трговија и услуги ЕНТЕР ДОО увоз-из-
воз Охрид, со седиште во Охрид на ул. „Јане Сандан-
ски“ бр.26, со ЕМБС 4921771 како должник-заложен 
должник, засновано е заложно право - хипотека од прв 
ред врз недвижен имот-деловен простор на КП бр. 
16614, зграда 1, влез 3, кат ПР, запишан во Имотен 
лист бр. 88707 за КО Охрид 3, а заради обезбедување 
на побарувањата на заложниот доверител кои произле-
гуваат од Договорот за одобрување на рамковен револ-
винг лимит врз основа на договорен залог бр. 
1208/3509-077 од 27.10.2021 година заверен од НЛБ 
банка АД Скопје одобрен на износ од 150000,00 евра 
(стоипедесетилјади евра) и посебните договори и 
Анекс договорите што ќе се склучуваат врз основа на 
Договорот за одобрување на рамковен револвинг ли-
мит врз основа на договорен залог, како и веќе склуче-
ните договори како негов составен дел.               (50744) 

__________ 
   

Со Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
бр. 367/21 од 28.10.2021 година, склучен пред нотарот 
Веселинка Деребанова-Крстевска од Битола помеѓу за-
ложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, долж-
ниците - заложните должници Пецо Стојчевски и 
Гордана Стојчевска и заложниот должник Друштво за 
трговија, услуги и угостителство ПРЕЦИЗИОН ДОО 
увоз-извоз Битола со ЕМБС 4798996, заради обезбеду-

вање на максимален износ на парично побарување на 
доверителот произлезено од Договор за реструктуиран 
кредит со обезбедување број 2782427824 од 24.9.2021 
година, со кој на должниците-заложни должници им се 
одобрува станбен кредит со обезбедување во висина од 
8.468.789 денари, заснован е Договорен залог - хипоте-
ка од нареден ред врз недвижност со сите припадоци и 
прирастоци што претставува КП бр. 301, дел 2, со пов-
ршина од 12.346 м2 и КП бр. 302 дел 1 со површина од 
3.557 м2, заведени во Имотен лист број 3431 за КО Ди-
хово во сопственост на заложниот должник Друштво за 
трговија, услуги и угостителство ПРЕЦИЗИОН ДОО 
увоз-извоз Битола, како и хипотека од нареден ред врз 
недвижен имот во сопственост на должникот-заложни-
от должник Гордана Стојчевска според Имотен лист 
број 7571 и Имотен лист број 60025 за КО Битола 4 и 
во сопственост на должникот-заложниот должник Пе-
цо Стојчевски според Имотен лист број 2225 за КО Ди-
хово.                                                                         (50798) 

__________ 
   

Нотарот Веселинка Деребанова-Крстевска со служ-
бено седиште во Битола на ул. „Ј. Христовски“, згр. 
Грозд, ламела 5, согласно со чл. 15 од Законот за земјо-
делското земјиште ги известува носителите на првен-
ствено право на купување дека сопственикот Веле 
Мешковски, до лицата со првенствено право на купу-
вање, го нуди на продажба својот имот што претставу-
ва земјоделско земјиште на КП 3384, м. в. „Долни 
лозја“ со вкупна површина од 530 м2 и КП 3385, м. в. 
„Долни лозја“ со вкупна површина од 403 м2, сите за-
ведени во Имотен лист број 284 за КО Могила вон гра-
дежен реон, за вкупна купопродажна цена од 50.000 де-
нари.  

Се повикуваат лицата со првенствено право на ку-
пување, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на РСМ“, писмено да се 
изјаснат до продавачот за прифаќањето на понудата со 
доставување на изјава за прифаќањето, на наведената 
адреса. Во спротивно, продавачот земјиштето ќе го по-
нуди на трето лице. Известувањето за прифаќањето на 
понудата, заинтересираното лице да го достави и до 
нотарот на погоренаведената адреса.                   (50799) 

__________ 
   

Сопствениците Добри Ристески од Скопје улица 
„Ѓорѓи Капчев “ број 10/17 и Трајан Ристески од Скоп-
је улица „Ѓорѓи Капчев “ број 10/12 ги продаваат свои-
те иделани делови од по 1/2 од недвижен имот заведен 
во Имотен лист број 167 за КО Дебреште вонград, Лист 
Б, парцела број 952 место викано „Лозја“, култура, зем-
јоделско земјиште лозје, класа 6, со површина од 747 
м2, за купопродажна цена од 8.000 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Боге Дамески, ул. „Кузман Јосифовски“ 
број 8, Прилеп.                                                        (50820) 

__________ 
   

Сопственикот Тодороски Бранко од Скопје улица 
„Ѓорѓи Капчев “ број 10-24 го продава својот недвижен 
имот заведен во Имотен лист број 605 за КО Дебреште 
вонград, Лист Б, парцела број 951 место викано 
„Лозја“, култура, земјоделско земјиште лозје класа 6, 
со површина од 761 м2, за купопродажна цена од 8.000 
денари.  
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Боге Дамески, ул. „Кузман Јосифовски“ 
број 8, Прилеп.                                                        (50821) 

__________ 
  

Над недвижен имот сопственост на Заштитно 
друштво за производство трговија угостителство тран-
спорт градежништво и услуги ЕУРО ПРОЕКТ ГКЕ 
ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, со ЕМБС 6052479 и 
ЕДБ 4007005132982, со седиште на ул. „Димитар Вла-
хов“ бр. 22, Гостивар, застапувано од управителот Кас-
триот Фејзи, се воспоставува залог – хипотека врз нед-
вижен имот, во корист на НЛБ банка АД Скопје, зара-
ди обезбедување на побарувањето со вредност од 
50.000,00 евра, врз основа на Нотарски акт - Договор за 
залог на недвижен имот со својство на извршна испра-
ва ОДУ бр. 830/21 од 26.10.2021 година, на нотарот 
Методија Ристоски од Скопје, каде што како заложен 
должник се јавува Заштитно друштво за производство 
трговија угостителство транспорт градежништво и ус-
луги ЕУРО ПРОЕКТ ГКЕ ДООЕЛ експорт-импорт 
Гостивар, како должници Сиљаноски Бојан и Сиља-
носки Кристина, а како заложен доверител НЛБ банка 
АД Скопје.                                                               (50822) 

__________ 
   

Нотарот Веселинка Деребанова-Крстевска со служ-
бено седиште во Битола на ул. „Ј. Христовски“, згр. 
Грозд, ламела 5, согласно со чл. 15 од Законот за земјо-
делското земјиште ги известува носителите на првен-
ствено право на купување дека сопственикот Земјодел-
ска задруга „ПЕЛИСТЕР“ с. Дихово, со седиште на ул. 
„1“ во с. Дихово, со ЕМБС 5094003, до лицата со 
првенствено право на купување, го нуди на продажба 
својот имот што претставува земјоделско земјиште на 
КП 384, м. в. „Ореј“ со вкупна површина од 3.785 м2 
заведено во Имотен лист број 309 за КО Дихово вон 
градежен реон, КП 385, м. в. „Слогови“ со вкупна пов-
ршина од 3.218 м2 заведено во Имотен лист број 11085 
за КО Дихово вон градежен реон, КП 386, м. в. „Сло-
гови“ со вкупна површина од 4.741 м2 заведено во 
Имотен лист број 1044 за КО Дихово вон градежен 
реон, КП 377 дел 1, м. в. „Слогови“ со вкупна површи-
на од 2.686 м2 заведено во Имотен лист број 10903 за 
КО Дихово вон градежен реон, КП 389, м. в. „Слогови“ 
со вкупна површина од 4.784 м2 заведено во Имотен 
лист број 309 за КО Дихово вон градежен реон, КП 
383/1, м. в. „Слогови“ со вкупна површина од 1.251 м2 
заведено во Имотен лист број 1133 за КО Дихово вон 
градежен реон, КП 378, м. в. „Слогови“ со вкупна пов-
ршина од 6.157 м2 заведено во Имотен лист број 10904 
за КО Дихово вон градежен реон, КП 418, м. в. „Сло-
гови“ со вкупна површина од 451 м2 заведено во Имо-
тен лист број 309 за КО Дихово вон градежен реон, КП 
390, м. в. „Слогови“ со вкупна површина од 1.828 м2 
заведено во Имотен лист број 11084 за КО Дихово вон 
градежен реон, за купопродажна цена од 30 денари за 
еден метар квадратен.  

Се повикуваат лицата со првенствено право на ку-
пување, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на РСМ“, писмено да се 
изјаснат до продавачот за прифаќањето на понудата со 
доставување на изјава за прифаќањето, на наведената 
адреса. Во спротивно, продавачот земјиштето ќе го по-
нуди на трето лице. Известувањето за прифаќањето на 
понудата, заинтересираното лице да го достави и до 
нотарот на погоренаведената адреса.                   (50823) 

Нотарот Веселинка Деребанова-Крстевска со служ-
бено седиште во Битола на ул. „Ј. Христовски“, згр. 
Грозд, ламела 5, согласно со чл. 15 од Законот за земјо-
делското земјиште ги известува носителите на првен-
ствено право на купување дека сопственикот Веле 
Мешковски, до лицата со првенствено право на купу-
вање, го нуди на продажба својот имот што претставу-
ва земјоделско земјиште на КП 1163, м. В. „Ливаѓе“ со 
вкупна површина од 1.877 м2, КП 1163, м. в. „Ливаѓе“ 
со вкупна површина од 1.007 м2 и КП 1519, м. в. „Меѓу 
канал“ со вкупна површина од 2.462 м2, сите заведени 
во Имотен лист број 284 за КО Могила-Вонградежен 
реон, за вкупна купопродажна цена од 120.000 денари.  

Се повикуваат лицата со првенствено право на ку-
пување, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на РСМ“, писмено да се 
изјаснат до продавачот за прифаќањето на понудата со 
доставување на изјава за прифаќањето, на наведената 
адреса. Во спротивно, продавачот земјиштето ќе го по-
нуди на трето лице. Известувањето за прифаќањето на 
понудата, заинтересираното лице да го достави и до 
нотарот на погоренаведената адреса.                   (50824) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
број 1878/2021 од 28.10.2021 година сочинет од нотар 
Зафир Хаџи Зафиров во Скопје, склучен меѓу Комер-
цијална банка АД Скопје, со седиште на ул. „Орце Ни-
колов“ бр.3 Скопје Центар, со ЕМБС 4065573 како за-
ложен доверител и Трговско друштво за производство, 
трговија, услуги и сообраќај ИНА П КОМПАНИ ДОО 
увоз-извоз Охрид, со седиште на ул. „Момчило Јорда-
носки“ бр.42 Охрид, со ЕМБС 6004890 и ЕДБ 4020-
005141554, како должник и заложен должник, заснова-
но е заложно право врз недвижен имот запишан во 
Имотен лист број 98465 за КО ЦЕНТАР 1 и Имотен 
лист број 47261 за КО ЦЕНТАР 1 во Агенција за катас-
тар на недвижности по основ на Нотарски акт – Дого-
вор за залог врз недвижен имот со својство на извршна 
исправа ОДУ број 1878/2021 од 28.10.2021 година со-
чинет од нотар Зафир Хаџи Зафиров во Скопје, при 
што износот на главницата е 13.179.356,00 денари. 

(50825) 
__________ 

   
Над недвижен имот сопственост на Друштво за 

производство, трговија, услуги и градежништво АДО-
РА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со 
ЕМБС 5674859 и ЕДБ 4030002454280, со седиште на 
ул. „Орце Николов“ бр. 182-а, Скопје, Карпош, заста-
пувано од управителот Чифлиганец Ванчо, се вос-
поставува залог – хипотека врз недвижен имот, во ко-
рист на НЛБ банка АД Скопје, заради обезбедување на 
побарувањето со вредност од 118.000,00 евра, врз осно-
ва на Нотарски акт - Договор за залог на недвижен 
имот со својство на извршна исправа ОДУ бр. 835/21 
од 27.10.2021 година, на нотарот Методија Ристоски од 
Скопје, каде што како должник-заложен должник се ја-
вува Друштво за производство, трговија, услуги и гра-
дежништво АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, како должници Стојановиќ Небојша и 
Стојаноиќ Милица а како заложен доверител НЛБ бан-
ка АД Скопје.                                                          (50826) 

__________ 
  

Нотарот Веселинка Деребанова-Крстевска со служ-
бено седиште во Битола на ул. „Ј. Христовски“, згр. 
Грозд, ламела 5, согласно со чл. 15 од Законот за земјо-
делското земјиште ги известува носителите на првен-
ствено право на купување дека сопственикот Јагода Јо-
шевска, до лицата со првенствено право на купување, 
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го нуди на продажба својот имот што претставува зем-
јоделско земјиште на КП 2870, м. в. „Мртвица“ со 
вкупна површина од 3.376 м2, заведено во Имотен лист 
број 127 за КО Добрушево - вон градежен реон, за 
вкупна купопродажна цена од 45.000 денари.  

Се повикуваат лицата со првенствено право на ку-
пување, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на РСМ“, писмено да се 
изјаснат до продавачот за прифаќањето на понудата со 
доставување на изјава за прифаќањето, на наведената 
адреса. Во спротивно, продавачот земјиштето ќе го по-
нуди на трето лице. Известувањето за прифаќањето на 
понудата, заинтересираното лице да го достави и до 
нотарот на погоренаведената адреса.                   (50827) 

__________ 
   

Се продава КП бр. 6071, место викано/улица 
„Трнка“, катастарска култура 11000, катастарска класа 
2, површина 956 м2, право преземено при конверзија 
на податоците од стариот ел. систем 831, во КО Ново 
Село вон град запишан во Имотен лист број 1228 кај 
Агенција за катастар на недвижности на РСМ, Одделе-
ние за катастар на недвижности Струмица за вкупна 
купопродажна цена од 30.000 денари, сопственост на 
Борис Гелев од Струмица(продавач).   

Се повикуваат согласно со член 15 од Законот за 
земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07 
од 8.11.2007 година), заедничкиот сопственик, сосоп-
ственикот и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на јавниот оглас, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство и сопственикот може земјо-
делското земјиште да го понуди на друго правно или 
физичко лице.  

Изјавата за прифаќањето на понудата и депонирање 
на депозит во висина на купопродажната цена да се 
достави до нотарот Данче Шеримова, бул. „Маршал 
Тито“ бр. 2, Струмица.                                           (50831) 

__________ 
   

Со Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) со 
својство на извршна исправа ОДУ бр. 771/21 од 
28.10.2021 година, составен од нотарот Данче Шеримо-
ва од Струмица, заснован е залог од прв ред врз нед-
вижност сопственост на заложниот должник Друштво 
за градежништво, услуги и трговија КОНИНГ ГРАДБА 
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, во корист на заложниот 
доверител Халк банка АД Скопје и тоа: КП бр. 6512, 
дел 108, место викано/улица „Кел Герен“, катастарска 
култура гз гнз, површина во м2-2215, сопственост, во 
КО Струмица запишан во Имотен лист број 51787 кај 
Агенција за катастар на недвижности на РСМ, Одделе-
ние за катастар на недвижности Струмица, и залог од 
прв ред врз идна недвижност и тоа: влез 1, кат ПР, број 
/, Намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг 
објект: деловна просторија, внатрешна површина од 
208 м2, која градба е предбележана во Лист за предбе-
лежување на градба број: 55284 за КО Струмица, кој 
факт дека на катастарска парцела КП бр. 6512, дел 108 
во КО Струмица е во тек изведување на градба за што е 
извршено предбележување на правото на сопственост 
на деловната просторија е прибележан во Имотен лист 
број 51787 за КО Струмица кај Агенција за катастар на 
недвижности на РСМ Одделение за катастар на нед-
вижности Струмица, како обезбедување на паричното 
побарување кое произлегува од Договор бр. RМ2021/ 
497 за одобрување на рамковен револвинг-кредит ли-
мит врз основа на заложно право на недвижен имот и 
меница во форма на нотарски акт склучен на ден 
25.10.2021 година, помеѓу Халк банка АД Скопје како 
заложен доверител, и Друштво за градежништво, услу-

ги и трговија КОНИНГ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица, како корисник-должник-заложен должник, 
со кој договор банката на корисникот му одобрува рам-
ковен револвинг кредит-лимит во износ од 75.000,00 
евра во денарска противвредност, во рамките на кој 
банката на корисникот ќе му одобрува кредити, отвара 
акредитиви и издава гаранции под услови предвидени 
со договорот кој договор се склучува за време од 8 
(осум) години сметано од неговото склучување однос-
но до 25.10.2029 година и за максимален износ на обез-
беденото побарување кое ќе претставува збир од глав-
ница, редовна камата, даноци и провизии и сите тро-
шоци предвидени со планот за отплата, договорна каз-
нена камата, законска казнена камата, вклучувајќи ги, 
но неограничувајќи се на сите трошоци кои во иднина 
биможеле да произлезат во евентуалната постапка за 
присилна наплата (судска и извршна) на побарувањето 
на банката, а кои трошоци се предвидени со тарифите 
на овластените субјекти за спроведување на таквите 
постапки и тоа: трошоци за постапка за присилна нап-
лата согласно со Тарифата за награда и надоместок на 
другите трошоци за работа на извршителите („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 9 од 25.1.2011 и сите измени и 
дополнување на истата за цело времетраење на овој до-
говор), трошоци согласно со Тарифата за награда и на-
доместок на трошоците за работа на адвокатите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 9 од 25.1.2011 г. и бр. 35 
од 22.3.2011 г. и сите измени и дополнување на истата 
за целовреметраење на овој договор), трошоци соглас-
но со Нотарска тарифа („Службен весник на РМ“ бр. 
19 од 16.2.2011 г. и сите измени и дополнувања на ис-
тата за целовреметраење на овој договор), а се предви-
дени со официјалната тарифа на банката, како и сите 
останати побарувања кои ќе произлезат од Договорор 
бр. RМ2021/497 за одобрување на рамковен револвинг-
кредит лимит врз основа на заложно право на недви-
жен имот и меница во форма на Нотарски акт, склучен 
на ден 25.10.2021 година, посебните договори склуче-
ни во негови рамки, и анекси доколку бидат склучени 
во рамките на истиот.                                             (50832) 

__________ 
   

Со Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) со 
својство на извршна исправа ОДУ бр. 755/21 од 
25.10.2021 година, составен од нотарот Данче Шеримо-
ва од Струмица, заснован е залог од нареден ред врз 
идна недвижност сопственост на заложниот должник-
инвеститор Друштво за градежништво, производство, 
трговија и услуги КРМЗОВ-МР ДООЕЛ Струмица, во 
корист на заложниот доверител Стопанска банка АД 
Скопје, која градба е предбележана во Лист за предбе-
лежување на градба број 52031 за КО Струмица и тоа: 
влез 1, кат К2, број 13, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда и друг објект: стан, внатрешна површина 
од 63 м2, и влез 1, кат К2, број 13, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект: помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), внатрешна површи-
на од 6 м2, кој факт дека на катастарска парцела КП бр. 
7034/7, во КО Струмица е во тек изведување на градба 
за што е извршено предбележување на правото на соп-
ственост на зградата и посебниот дел од зграда е при-
бележан во Имотен лист број 51147 за КО Струмица 
кај Агенција за катастар на недвижности на РСМ Одде-
ление за катастар на недвижности Струмица, како 
обезбедување на паричното побарување кое произлегу-
ва од Договор за одобрување на станбен кредит број 
2844628446 склучен на ден 22.10.2021 година, помеѓу 
заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, Ма-
рина Никова од Струмица, како корисник на кредит-
должник-иден заложен должник, и Друштво за градеж-
ништво, производство, трговија и услуги КРМЗОВ-МР 
ДООЕЛ Струмица, како заложен должник-инвеститор, 
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со кој договор заложниот доверител на должникот му 
одобрува станбен кредит со обезбедување согласно со 
условите утврдени во Договорот, за рефинансирање на 
кредит во износ од 2.043.504 ден. со дозначување на 
износот на кредитот во МКД на сметка на Еуростан-
дард банка АД Скопје - во стечај за договор бр. 09-
6714/1, со рок на отплата 312 месечни ануитети/рати, и 
краен рок на отплата до 22.10.2047 година, и за макси-
мален износ на побарувањето кое се обезбедува со 
предметот на залог претставува збир од главното поба-
рување во износ од 2.043.504 ден., зголемено за изно-
сот на споредните побарувања: редовната камата и си-
те трошоци предвидени во амортизациониот план и во 
Договорот, казнената камата (законска и договорна), 
провизии, даноци вклучувајќи ги но не ограничувајќи 
се на сите трошоци што би можеле да произлезат во 
евентуална постапка за присилна наплата (судска и из-
вршна) односно постапка за реализација на заложното 
право, а кои трошоци се предвидени со тарифата на ов-
ластени субјекти за спроведување на таквата постапка 
со сите измени и дополнувања за целото времетраење 
на договорот, како и сите останати побарувања кои ќе 
произлезат од деловната соработка помеѓу Стопанска 
банка АД - Скопје и должникот од Договорот за одоб-
рување на станбен кредит број 2844628446 склучен на 
ден 22.10.2021 година.                                            (50833) 

__________ 
   

Се продава КП бр. 1182, место викано/улица 
„Сливи“, катастарска култура 11000, катастарска класа 
1, површина 6.788 м2, право преземено при конверзија 
на податоците од стариот ел. систем 831, во КО Робово 
запишан во Имотен лист број 561 кај Агенција за ка-
тастар на недвижности на РСМ, Одделение за катастар 
на недвижности Струмица за вкупна купопродажна це-
на од 175.000 денари, сопственост на Зунка Јанева од 
Струмица(продавач).  

Се повикуваат согласно со член 15 од Законот за 
земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07 
од 8.11.2007 година), заедничкиот сопственик, сосоп-
ственикот и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на јавниот оглас, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство и сопственикот може земјо-
делското земјиште да го понуди на друго правно или 
физичко лице.  

Изјавата за прифаќањето на понудата и депонирање 
на депозит во висина на купопродажната цена да се 
достави до нотарот Данче Шеримова, бул. „Маршал 
Тито“ бр. 2, Струмица.                                           (50834) 

__________ 
  

На ден 29.10.2021 година, кај нотарот Марија Бар-
зова со ОДУ број 204/21 е состaвена Солемнизација на 
Договор за залог на недвижен имот со својство на из-
вршна исправа, со кој акт се заложува недвижен имот 
на КП 4431 дел 9, и тоа два стана бр. 98 и бр. 99, во 
влез 1, кат 8, запишани во Имотен лист број 101381 КО 
Штип 3, и неопределен дел од заедничка сопственост 
што претставува ходници, скали, лифт комуникациски 
гаражен простор и други помошни простории што му 
припаѓаат на предметот на залог на кп 4431 дел 9 за КО 
Штип 3, запишани во Имотен лист бр. 101381 за КО 
Штип 3, и неопределен дел од заедничка сопственост 
што претставува земјиште запишано во Имотен лист 
71385 КО Штип 3, во сопственост на Трговско друш-
тво за вработување на инвалидни лица - Заштитно 
друштво за производство, трговија и услуги НИКО-
2002 ДООЕЛ увоз-извоз Штип во корист на Комерци-
јална банка АД Скопје хипотека од прв ред.       (50835) 

Над недвижен имот сопственост на Друштво за гра-
дежништво, трговија, производство и услуги ИНТЕР-
СОФТ ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
„101“ бр. 83 А, Волково, Ѓорче Петров, Скопје, со ЕМ-
БС 6246621, се воспоставува залог и тоа врз недвижен 
имот запишан како: КП 1346, дел 6, влез 1, кат К-1, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект - стан, со површина од 60 м2, КП 1346, дел 
6, влез 1, кат МА-1, број 1, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда и друг објект – други посебни делови 
од зградите, со површина од 28 м2, КП 1346, дел 6, 
влез 1, кат НК, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда и друг објект – помошни простории (те-
раса лоѓија балкон), со површина од 28 м2- КП 1346, 
дел 6, влез 1, кат ПР-1, број 1, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда и друг објект – влезни ветробрани, 
со површина од 3 м2, КП 1346, дел 6, влез 1, кат ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект – стан, со површина од 53 м2, КП 1346, дел 
6, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда и друг објект – помошни простории (те-
раси лоѓија балкон), со површина од 4 м2, КП 1346, дел 
6, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда и друг објект – помошна просторија, со 
површина од 56 м2, евидентирани во Лист за предбеле-
жување на градба број 101544 за КО СОПИШТЕ,- Бр. 
На катастарска парцела основен - 1346/5; место ви-
кано/улица „Ветрило“; катастарска култура – гз/гнз; 
површина во м2, евидентирани во Имотен лист број 
3561 за КО СОПИШТЕ, во корист на заложниот дове-
рител Халк банка АД Скопје со седиште во Скопје, со 
седиште на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 заради 
обезбедување на побарувањето во износ од 88.000,00 
евра, врз основа на Нотарски акт договор за залог хи-
потека врз недвижност под ОДУ број 1139/21 од 
28.10.2021 година.                                                   (50836) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот и тоа: 55/164 идеални 
делови од нива на КП бр. 943, м. в. „Ореите“, катастар-
ска култура зз, н, класа 2, со површина од 1.495 м2 и 
нива на КП бр. 943, м. в. „Ореите“, катастарска култура 
зз, н, класа 3, со површина од 1.488 м2, сето во КО Ан-
гелци, запишано во Имотен лист број 2156 за КО Ан-
гелци издаден од АКН на РСМ, Одделение за катастар 
на недвижности – Струмица, во сопственост на Рустем 
Демов од Градошорци за цена од 18.500 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Соња Божинкочева од Струмица, ул. 
„Ленинова“ бр. 15.                                                  (50839) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
сопственост на ДТТУ АЦЕ ТРАНС КОМПАНИ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, со ЕМБС 6675409 недви-
жен имот и тоа на: КП 704, дел 2, место викано „Бела 
земја“, култура зз, н, класа 5, со површина од 791 м2 за 
имот укнижен во Имотен лист број 684 за КО Мралино 
издаден од АКН на РСМ за цена од 180.000 денари.  

Се повикуваат соседите на цитираното земјиште, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. Изјавите за прифаќањето на понудата 
писмено да се достават до нотарот Јасмина Радончиќ 
од Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 20/6.              (50857) 
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Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека со својство на извршна исправа 
ОДУ бр. 563/21 од 29.10.2021 година, кај нотарот Мар-
гарита Вангелова од Гевгелија, склучен помеѓу Шпар-
касе банка АД Скопје со седиште во Скопје, Центар на 
ул. „Орце Николов“ бр. 54, со ЕМБС 4558669 како за-
ложен доверител, Александар Попов од Мрзенци, Гев-
гелија, како должник и иден заложен должник, ДГПТУ 
МЕРАЦЕ РЕАЛ ЕСТАТЕ ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ 
Богородица, Гевгелија, со седиште во Богородица, Гев-
гелија на ул. „Гоце Делчев“ бр. 12, ЕМБС 7179944, ка-
ко заложен должник и Емилија Попова од Мрзенци, 
Гевгелија е засновано заложно право - хипотека од прв 
ред над недвижниот имот во КО Гевгелија и тоа идна 
градба на: КП бр. 2241 дел 3, влез 1, кат K2, број 13, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг об-
јект - стан, со внатрешна површина од 70 м2 и КП бр. 
2241 дел 3, влез 1, кат K2, број 13, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна пов-
ршина од 6 м2, запишани со право на градење на за-
ложниот должник ГПТУ МЕРАЦЕ РЕАЛ ЕСТАТЕ ИН-
ВЕСТМЕНТС ДООЕЛ во Лист за предбележување на 
градба број 103706 KO Гевгелија, во корист на Шпар-
касе банка АД Скопје, врз основа на Договор за стан-
бен кредит бр. 53138/3 од 28.10.2021 година, со кој 
банката на корисникот-должникот му одобрува стан-
бен кредит со износ од 43.435,00 евра во денарска про-
тиввредност по средниот курс на НБРСМ на денот на 
исплатата на средствата.                                        (50858) 

__________ 
  

Се врши продажба на земјоделско земјиште кое се 
наоѓа во КО Негорци и тоа нива на КП бр.1110 дел 12 
м. в. „Коста“, класа 3, со површина од 4.665 м2, запи-
шана со право на сопственост на Златко Ѓоргиев од Не-
горци, Гевгелија, за купопродажна цена од 2.869.000 
денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Маргарита Вангелова, ул. „Димитар 
Влахов“ бр. 7, Гевгелија.                                        (50859) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - нива означена 
како КП бр. 7215, дел 4, место викано „Скопски пат“, 
култура зз/н, со површина од 1.875 м2, запишано во 
Имотен лист бр. 5193 за КО ТЕТОВО вон град издаден 
од Агенција за катастар на недвижности-Одделение за 
катастар на недвижности Тетово, во сосопственост на:  

1. Ѓорче Јованоски од Тетово - дел на посед 4/6 иде-
ални делови;  

2. Славица Гроздан Марковиќ од с. Непроштено - 
дел на посед 1/6 идеален дел;  

3. Анѓелина Гроздан Веселиновска од Скопје - дел 
на посед 1/6 идеален дел.  

Погорецитираниот недвижен имот се продава за це-
на од 34.488,00 евра.  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 

РСМ“, доколку се заинтересирани да ја купат гореопи-
шаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Доколку не се јават во наведениот 
рок, го губат правото на првенствено купување на 
предметната недвижност.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Ариф Незири, ул. „Дервиш Цара“ бр. 10 
во Тетово.                                                                 (50861) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот сосопственост на Рама-
дан Мустафи со живеалиште во Врапчиште ул. „100“ б. 
б. што претставува: 4246/6492 идеални делови од КП 
бр. 1022 место викано/улица „Орашки“, катастарска 
култура зз, н, 3- та класа, со површина од 6.492 м2, за-
ведено во Лист Б од Имотен лист број 51355 за КО 
Врапчиште. Купопродажната цена на овој имот изнесу-
ва 2.900,00 евра во денарска противвредност.  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделското 
земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07) се повикува-
ат заинтересираните лица со првенствено право на ку-
пување да се јават на оваа понуда. Тие се должни во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот да го депонираат целиот износ до нотарот Башким 
Елези од Гостивар на адреса булевар „Браќа Ѓиноски“ 
бр. 46.                                                                       (50917) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2812/7, 
место викано „Турање“, катастарска култура 11000, 
класа 3, со површина од 2.017 м2, запишана во ИЛ бр. 
1368 за КО Злетово, која е во сопственост на лицето 
Митевска Адријана од Злетово, ул. „Македонија“ бр. 
40, за купопродажна цена од 10.000 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици на недвиж-
носта, сосопствениците и соседите (граничарите) од-
носно сите лица со првенствено право на купување, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарската канцеларија на нотарот Весна Весе-
линовска на ул. „Јордан Стојанов“ бр. 7-Д, 2210, Про-
биштип.                                                                    (50918) 

__________ 
   

Се објавува обезбедување со заложно право на па-
ричните средства со износ од 358.400 денари, а врз ос-
нова на склучен Договор за залог на подвижен предмет 
- со својство на извршна исправа, врз основа на Дого-
вор за продажба на ПМВ од 2.11.2021 година, заложно 
право на подвижен имот склучен на ден 2.11.2021 го-
дина, Солемнизација под ОДУ бр. 168/2021 од 
2.11.2021 година, од нотарот Христина Стаменкова, 
склучен помеѓу АУТО НИКО ДООЕЛ Штип, со се-
диште во Штип, на ул. „Гоце Делчев“ бр. 157-А, како 
заложен доверител и должникот ТРАНС ГРУП ЛО-
ГИСТИК ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје, на ул. 
„Финска“ бр. 31А, со што се воспоставува заложно 
право - владетелски залог врз подвижен предмет – пат-
ничко моторно возило од прв ред и тоа: 1 ( едно) пат-
ничко моторно возило марка VOLKSWAGEN CADDY, 
со број на шасија WV2ZZZ2KZ6X079841, година на 
производство 2006 година, во сопственост на заложни-
от должник ТРАНС ГРУП ЛОГИСТИК ДООЕЛ 
Скопје, со седиште во Скопје, на ул. „Финска“ бр. 31А, 
а во корист на заложниот доверител АУТО НИКО ДО-
ОЕЛ Штип, со седиште во Штип, на ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 157 А.                                                                 (50919) 
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Се продава земјоделско земјиште нива, КП бр. 
1056, м. в. „Боцингерен“, класа 4, со површина од 1.292 
м2 во КО Сарај, заведено во Имотен лист бр. 400 за КО 
Сарај, во сопственост на Мирчо Ташуров од Дабиља за 
купопродажна цена од 20.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Верица Стевкова од Струмица, ул. „Ле-
нинова“ б. б.                                                            (50920) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште - нива во место 
викано „Кошко“, класа 2, право на недвижност на КП 
бр. 4291, со површина од 503 м2, сопственост на Блаже 
Тодоров од Радовиш, запишан во Имотен лист број 
6000 за КО Радовиш вонград за цена од 170.000 де-
нари.  

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.                        (50921) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште, култура 11000, 
класа 3, м. в. „Шумјак“, површина 1.526 м2, заведено 
на КП 459 дел 1 во Имотен лист бр. 382 за КО Речица, 
на име на продавачот Милановиќ Бојан, за вкупна ку-
попродажна цена од 64.000 (шеесет и четири илјади) 
евра, во денарска противвредност по средниот курс на 
НБРСМ.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот м-р Марјан Коцевски од Куманово, ул. 
„11 Октомври“ бр. 4.                                               (50922) 

__________ 
  

Се продава едно цело 1/1 од земјоделско земјиште 
на: КП бр. 1643, м. в. „Асанова бара“, катастарска кул-
тура зз-л, класа 3 со површина од 590 м2, запишано во 
ИЛ бр. 14 за КО ФУРКА за продажна цена од 92.250 
денари, сопственост на лицето Димитар Стојанов со 
адреса во Фурка, ул. „Македонија“ бр. 94/2,  Дојран.  

Се повикуваат лицата кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на об-
јавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќањето на понудата и 
депонирање на депозитот во висина на износот на про-
дажната цена да се достават до нотарот Антонио Јан-
чев од Гевгелија ул. „Борис Карпузов“ бр. 4, Гевгелија.  

(50923) 

Се продава земјоделско земјиште - нива запишано 
во Имотен лист бр. 1016 за КО Матејче вон град на м.в. 
„Лениште“ со бр. на КП 681, со површина 287 м2, кла-
са 2, за цена од 30 ден. за м2 и КП 682, со површина 
184 м2, класа 2, за цена од 30 ден. за м2, и КП 1173, со 
површина од 4.165 м2 сопственост, на 1/1 идеален дел 
на недвижен имот на Реџаиљ Идризи од с. Матејче, 
Липково, Куманово.  

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство на купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Еџевит Аљији од Куманово со седиште на 
ул. „11 Октомври“ бр. 1/7, Куманово.                  (50924) 

__________ 
   

Сопствениците Музуроска Светлана од с. Свето 
Митрани и Пуцакоска Жана од с. Големо Коњари, ги 
продаваат своите иделани делови од по 1/2 од недви-
жен имот заведен во Имотен лист број 131 за КО Кру-
шеани, Лист Б, парцела број 1075 место викано „Коња-
рски пат“, култура, земјоделско земјиште лозје, класа 
4, со површина од 1384 м2 и парцела број 1076 место 
викано „Коњарски пат“, култура, земјоделско земјиште 
нива, класа 5, со површина од 5615 м2, за купопродаж-
на цена од 95.000 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Боге Дамески, ул. „Кузман Јосифовски“ 
број 8, Прилеп.                                                        (50925) 

__________ 
   

Над подвижен имот сопственост на Атвисе ДООЕЛ 
увоз-извоз Ресен, со седиште во Ресен, ул. „4“ бр. 6, а 
кој имот се состои од моторно возило детално опишано 
во Записник за опис и попис УЗП бр. 5594/2021 од 
29.10.2021 год., извршен е упис на регистриран залог 
од прв ред на подвижни предмети во корист на Прок-
редит банка АД Скопје, со Нотарски акт Договор за за-
лог на подвижни предмети со својство на извршна ис-
права, ОДУ бр. 979/21 од 29.10.2021 година, составен 
од нотарот Николче Павловски од Ресен, а заради обез-
бедување на паричното побарување со износ од 
20.000,00 евра кое произлегува од Договор за бизнис 
кредит број 00121777 од 29.10.2021 год., а кој залог е 
запишан во ЦР на РСМ, под бр. 10420210000912.  

(50948) 
__________ 

 
Се објавува засновање на залог на подвижни пред-

мети во сопственост на заложниот должник - Друштво-
то за производство, трговија и услуги ГОБЕКС ПЛУС 
ДООЕЛ Скопје со седиште во Скопје, Карпош на ул. 
„1506“ бр. 77, воспоставен со Анекс број 2 на Договор 
за регстриран залог врз подвижни предмети ОДУ број 
910/21 од 27.10.2021 година кај нотар Мери Весова, 
кон Нотарски акт- Анекс број 1 ОДУ број 579/17 од 
24.11.2017 година, изменет со Нотарски акт ОДУ број 
673/18 од 18.7.2018 година сочинети од нотарот Мери 
Весова, заведен во Централен регистар - Заложен ре-
гистар - Скопје под единствен идентификациски број 
10120210004150, како обезбедување на побарувањето 
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на доверителот Стопанска банка АД Скопје, по Дого-
вор за кредитна рамка број 20/2625/1058 од 24.7.2017 
година, дополнет и изменет со Анекс број 1, Анекс 
број 2, Анекс број 3, Анекс број 4, Анекс број 5 и 
Анекс број 6, склучени со должникот - Друштвото за 
производство, трговија и услуги ГОБЕКС ПЛУС ДОО-
ЕЛ Скопје, со износ од 170.000,00 евра.               (50949) 

__________ 
  

Сопственикот на земјоделско земјиште, Тодорче 
Мишев со место на живеење во Свети Николе го про-
дава својот недвижен имот, запишан во Имотен лист 
235 КО Трстеник, Лист Б на КП бр. 1228 во место ви-
кано „Село“, со вкупна површина од 1.959 м2, за вкуп-
на цена од 31.000 денари.  

Се повикуваат лицата кои согласно со член 15 од 
Законот за земјоделското земјиште имаат право на 
првенствено купување заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Јорданка Димчева од Свети Николе, ул. 
„Ленинова“ б. б., зграда 1, влез 1, приземје.        (50950) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2659, 
м. в. „Село“, култура нива, класа 6, со површина од 
4.165 м2, КП бр. 2669, м. в. „Село“, култура пасиште, 
класа 6, со површина од 1.319 м2, КП бр. 2002, м. в. 
„Лозје“, култура лозје, класа 4, со површина од 459 м2 
и КП бр. 2074, м. в. „Колиба“, култура лозје, класа 3, со 
површина од 954 м2, во КО Љубојно, во сопственост 
на Србиновски Горан од Битола, за вкупна продажна 
цена од 160.000 денари.   

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Николче Павловски, ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 3, Ресен.                                                              (50951) 

__________ 
   

Над идна недвижност - објект во градба: стан број 
32 на КП 13217, влез 1, кат К7, број 32, со површина од 
86 м2 и помошна просторија за стан број 32 на КП 
13217, влез 1, кат К7, број 32, со површина од 10 м2, 
според Лист за предбележување на градба број 114822 
за КО Центар 1 и гаражно место број 33/34 на КП 
13216/2, влез 1, кат ПО-2, број 33/34 со површина од 13 
м2, според Лист за предбележување на градба број 
114837 за КО Центар1, со запишано право на сопстве-
ност 1/1 на заложниот должник СКАЈ ИНВЕСТМЕНТ 
ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. „Истарска“ бр. 
33 зг 1 вл. 2 кат 1/ст. 4, Скопје, со ЕМБС 7363621 зас-
тапувано од управителот Тони Куноски, заснована е 
хипотека од прв ред по основ на Солемнизација на До-
говор за залог на недвижен имот со својство на из-
вршна исправа ОДУ бр. 495/21 од 29.10.2021 година, 
сочинет од нотарот Јасмина Радончиќ од Скопје, во ко-
рист на заложниот доверител Комерцијална банка АД 
Скопје, за обезбедување на парично побарување со из-
нос од 50.000,00 евра, а кое побарување произлегува од 

Договор за кредит за купување на станбен простор дел. 
Број 02-401-0143902.0 од 22.10.2021 година, кое залож-
но право е запишано во АКН на РСМ.                 (50952) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
сопственост на Добре Соколовски недвижен имот и тоа 
на: КП 8, дел /, место викано „Зенделица“, култура 
11000, класа 3, со површина од 4.911 м2 за имот укни-
жен во Имотен лист број 55 за КО Стајковци, вон град 
издаден од АКН на РСМ за цена од 40 денари за м2.  

Се повикуваат соседите на цитираното земјиште, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. Изјавите за прифаќањето на понудата 
писмено да се достават до нотарот Јасмина Радончиќ 
од Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 20/6.              (50953) 

__________ 
  

Над недвижноста сопственост на Друштво за про-
ектирање маркетинг и пропаганда ДИВАЈН ДОО ек-
спорт-импорт Скопје со ЕМБС 4683439, стан во градба 
со сите припадоци и прирастоци, доградби и надградби 
сега и во иднина, во Скопје на КП 6095/2, вл.2, кат 2, 
бр. 3, СТ со повр. од 119 м2, вл. 2, кат 2, бр. 3, ПП ( те-
раси лоѓии и балкони) во пов од 6 м2, вл. 2 кат ПО-1 
бр. 6 ГМ со отворена повр. од 14 м2 за КО Карпош од 
Лист за прибележување на градба бр. 84538 издаден од 
АКН Скопје заснована е хипотека со Анекс на договр 
ОДУ 165/2021 од 1.11.2021 год. кај нотарот Слободан 
Поповски во корист на Централна кооперативна банка 
АД Скопје за обезбедување кредит во износ од 
200.000,00 евра од Договор за станбен кредит со девиз-
на клаузула обезбеден со хипотека и кредитокорисник 
бр. 2002-497 од 27.2.2020 и неговите анекс 1 АДСК1 
дел бр. 2002-497/1 од 5.3.2020 и анекс 2 АДСК 2 бр. 
2002-497/2 од 26.10.2021 година, склучени со Иван 
Настев и Наташа Настева од Скопје.                    (50954) 

__________ 
  

Над недвижноста сопственост на Друштво за про-
изводство трговија и услуги ЕЛЕКТРОНИКА – КК 
ДООЕЛ увоз извоз Скопје, со ЕМБС. 4198336, стан со 
сите припадоци и прирастоци, адаптации, доградби, 
надградби изградени со или без правен основ сега и во 
иднина на ул. „Н. Н Борче“ бр. 50, згр. 1, A2-1, вл.2, 
кат 1, бр.7, СТ во пов од 54 м2, згр.1, А2-1, вл. 2, кат 1, 
бр.7, ПП со повр. од 4 м2, на КП 9982 за КО Центар 1 
според Имотен лист бр. 105031 издаден од АКН Скопје 
заснована е хипотека со Договор ОДУ 166/2021 од 
2.11.2021 год. кај нотарот Слободан Поповски во ко-
рист на Универзална инвестициона банка АД Скопје за 
обезбедување кредит во износ од 100.000,00 евра од 
рамковен договор за банкарски услуги бр. 0905/5311-
2/2021 од 25.10.2021 година склучен со Друштво за 
производство трговија и услуги ЕЛЕКТРОНИКА –КК 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.                                    (50955) 

__________ 
 

Над недвижен имот сопственост на заложниот 
должник Друштво за проектирање, трговија и услуги 
МОНОЛИТ ГРУП ДОО Штип, заведен во Имотен лист 
бр. 100585 за КО Штип2, е заснован залог со Нотарски 
Акт-Договор за обезбедување на побарување со засно-
вање заложно право врз недвижност (хипотека) со свој-
ство на извршна исправа број ОДУ бр. 417/2021 од 
28.10.2021 година, од нотарот Искра Кировска од 
Штип, во корист на заложниот доверител Халк банка 
АД Скопје, за обезбедување на паричното побарување 
со износ од 3.655.000 денари.                                (50956) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа нива во м. в. 
„Дабот“ класа 2, право на недвижност - 831 на КП бр. 660 
со површина од 1.624 м2, запишана во Имотен лист бр. 
2122 за КО Ангелци сопственост на продавачот Емил Ми-
тев од Струмица за вкупна купопродажна цена од 5.900.000 
денари (пет милиони и деветстотини илјади денари) .  

Се повикуваат лицата кои согласно со чл. 15, став 1 
од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на 
РМ“ бр. 135/2007) имаат право на првенствено купува-
ње (заедничките сопственици, сосопствениците и сосе-
дите чие земјиште граничи со земјиштето што се про-
дава) 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 прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Елена Милушева Сапунџиева од Струмица 
ул. „Ленинова“ бр. 42.                                            (50957) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива во м. в. 
„Геренот“ класа 3, право на недвижност - 831 на КП 
бр. 5202 со површина од 2.672 м2, запишана во Имотен 
лист бр. 876 за КО Вељуса вон град, сопственост на 
продавач Борче Цикалов од Струмица за вкупна купоп-
родажна цена од 1.800,00 евра (илјада и осумстотини 
евра) во денарска противвредност.  

Се повикуваат лицата кои согласно со чл. 15, став 1 
од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на 
РМ“ бр. 135/2007) имаат право на првенствено купува-
ње (заедничките сопственици, сосопствениците и сосе-
дите чие земјиште граничи со земјиштето што се про-
дава ) 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 Јанко Милушев од Струмица ул. „Лени-
нова“ бр. 42.                                                             (50960) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот – нива во место викано 

„Горна Река“ со КП 2051, со површина од 382 м2, запи-
шана во Имотен лист бр. 718 за КО Стрезовце, на име 
на продавачот Стојка Величковска од Куманово, за це-
на од 60 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.                                                    (50961) 

__________ 
   

Над недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, лоциран 
на КП број 1502, дел 13, влез 1, кат К-1, број 1, намена 
на посебен дел од зграда стан, со внатрешна површина 
42 м2, влез 1, кат К-1, број 1, намена на посебен дел од 
зграда ПП, со внатрешна површина 3 м2, евидентирани 
во Имотен лист бр. 43233 за КО Карпош, во сопстве-
ност на заложниот должник ТД БИСИ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, со ЕМБС 4144902, заснован е за-
лог со Нотарски акт - Договор за хипотека на недвижен 
имот со својство на извршна исправа, ОДУ бр. 
718/2021 од 21.10.2021 година, од нотарот Муамет Ше-
ху од Скопје, во корист на заложниот доверител Халк 
банка АД Скопје, за обезбедување на парично побару-
вање со износ од 2.875.000 денари, дадени од страна на 
Халк банка АД Скопје, зголемена за износот на според-
ните побарувања, а кое побарување произлегува од До-
говор за кредит е запишано во Агенција за катастар на 
недвижности на РСМ - Скопје.                             (50962) 

Се продава 1/6 идеален дел од земјоделско земјиш-
те на КП бр. 6238/2, м. в. „Караорман“, катастарска 
култура зз-н, класа 2 со површина од 1.267 м2, запиша-
ни во ИЛ бр.  7702 за КО Гевгелија во сосопственост 
на Ѓоше Ризов од Гевгелија ул.4-ти Јули бр. 5, Гевге-
лија; 1/24 идеален дел од земјоделско земјиште на КП 
бр. 6238/2, м. в. „Караорман“,  катастарска култура зз-
н, класа 2 со површина од 1267 м2, запишана во ИЛ бр.  
7702 за КО Гевгелија во сосопственост на Ѓошо Ризов 
од Гевгелија булевар „Гевгелија“ бр. 28, Гевгелија; 
1/24 идеален дел од земјоделско земјиште на КП бр. 
6238/2, м. в. „Караорман“, катастарска култура зз-н, 
класа 2 со површина од 1.267 м2, запишана во ИЛ бр.  
7702 за КО Гевгелија во сосопственост на Трајко Ризов 
од Гевгелија ул. „Коле Неделковски“ бр.  24-9; 1/24 
идеален дел од земјоделско земјиште на КП бр. 6238/2, 
м. в. „Караорман“, катастарска култура зз-н, класа 2 со 
површина од 1.267 м2, запишана во ИЛ бр.  7702 за КО 
Гевгелија во сосопственост на Димитар Ризов од Гевге-
лија ул. „Титоградска“ бр. 34; 1/12 идеален дел од зем-
јоделско земјиште на КП бр.  6238/2, м. в. „Караор-
ман“, катастарска култура зз-н, класа 2 со површина од 
1.267 м2, запишана во ИЛ бр.  7702 за КО Гевгелија во 
сосопственост на Венци Петров од Гевгелија ул. „Ко-
жув“ бр. 5, Гевгелија и 3/12 идеален дел од земјоделско 
земјиште на КП бр. 6238/2, м. в.”Караорман“, катастар-
ска култура зз-н, класа 2 со површина од 1.267 м2, за-
пишана во ИЛ бр.  7702 за КО Гевгелија во сосопстве-
ност на Донка Галовиќ Арџанлиева од Гевгелија ул. 
„Танче Канберов“ бр.  5, Гевгелија за вкупна продажна 
цена од 30.000 денари.  

Се повикуваат лицата кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на об-
јавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќањето на понудата и 
депонирање на депозитот во висина на износот на про-
дажната цена да се достават до нотарот Антонио Јан-
чев од Гевгелија ул. „Борис Карпузов“ бр.  4, Гевгелија.  

(51001) 
__________ 

   
Според член 15 од Законот за земјоделското зем-

јиште, се огласува продажба на земјоделско земјиште 
во Скопје кое лежи на: КП 830, дел 3, место ви-
кано/улица „Наово“, катастарска култура зз н, класа 2, 
со површина од 1.155 м2, запишано во Имотен лист 
број 844 за КО Идризово, сопственост на Етхем Реџепи 
од Скопје, Гази Баба, на ул. „4“ бр. 143, за купопродаж-
на цена од 1.000,00 евра во денарска противвредност.  

Се повикуваат сите граничари и соседи на предмет-
ниот имот којшто се продава, во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. Изјавите да се 
достават до нотарот Фатмир Ајрули од Скопје ул. „Фе-
рид Бајрам“ бр. 48, згр. 1, вл. 1, кат ПР, Скопје, Општи-
на Бутел.                                                                   (51007) 

__________ 
   

Според член 15 од Законот за земјоделското зем-
јиште, се огласува продажба на земјоделско земјиште 
во Скопје кое лежи на: КП 794, дел 5, место ви-
кано/улица „Коњски дол“, катастарска култура гз гнз, 
со површина од 1.824 м2, запишано во Имотен лист 
број 2046 за КО Горно и Долно Оризари, сопственост 
на МЕВЉАН ГРАДБА ДООЕЛ Скопје, седиште на ул. 
„3“ бр. 69, Визбегово, за купопродажна цена од 
1.230.000 денари.  

Се повикуваат сите граничари и соседи на предмет-
ниот имот којшто се продава, во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
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ник на Република Северна Македонија“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. Изјавите да се 
достават до нотарот Фатмир Ајрули од Скопје ул. „Фе-
рид Бајрам“ бр. 48, згр. 1, вл. 1, кат ПР, Скопје, Општи-
на Бутел.                                                                   (51008) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижен имот - хипотека од прв ред со својство на из-
вршна исправа, составен од нотарот Даниел Живачки 
со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 1-9/2 под ОДУ 
бр. 515/21 од ден 28.10.2021 година, склучен помеѓу 
Стопанска банка АД Скопје, како заложен доверител и 
Друштво за производство, трговија и услуги УПМ-
ГРУП ДООЕЛ Куманово со седиште на ул. „500“ бр. 
55 во Куманово со ЕМБС 6881106 и Трговско друштво 
за внатрешен и надворешен промет, производство и ус-
луги ХРОМАК Емил ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со 
седиште на ул. „Козјачка“ бр. 26, Добрoшане, во Кума-
ново, со ЕМБС 5155029, како заложни должници, зас-
новано е заложно право - хипотека над недвижен имот 
запишан во Лист за предбележана градба бр.81841 и 
Имотен лист бр. 81886 за КО Куманово заради обезбе-
дување на парично побарување на побарување кое про-
излегува од Договор за одобрување на станбен кредит 
бр. Бр.2877928779 од 18.10.2021 година, со износ од 
35,090.00 евра.                                                         (51011) 

__________ 
   

Се огласува продажба на идеални сосопственички 
делови од од по 1/52 од земјоделско земјиште со катас-
тарски индикации: КП бр. 12163, место викано „Банево 
Трло“, катастарска култура Н, со површина од 9013 м2 
запишано во Имотен лист бр. 33659 за КО Куманово, 
за вкупна купопродажна цена од 2.900 евра, сопстве-
ност на продавачите Александра Димова и Дарко Ди-
мов. 

Се повикуваат лицата кои имаат право на првен-
ствено купување, сите заеднички сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата.  

Во спротивно, го губат правото на првенствено ку-
пување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до нотарот Даниел Живачки, со седиште во 
Куманово на ул. „11 Октомври“ бр. 1-2/9, со приложен 
доказ за депонирани средства со висина на утврдената 
купопродажна цена.                                                (51012) 

__________ 
   

Над имотот - идна недвижност која се наоѓа во КО 
Струмица, КП бр. 7034/8 евидентирана во Лист за 
предбележување на градба бр. 52918 за КО Струмица, 
издаден преку Дистрибутивниот систем од АКН на 
РСМ - Центар за катастар на недвижности Струмица и 
тоа: стан на КП бр. 7034, дел 8, влез 1 кат К2 број 13 
намена на посебен дел од зграда – стан, со површина 
од 63 м2, помошни површини (тераса, лоѓија и балкон) 
на КП бр. 7034, дел 8, влез 1 кат К2 број 13 намена на 
посебен дел од зграда – помошни површини (тераса, 
лоѓија и балкон) , со површина од 5 м2, сето во КО 
Струмица, запишано во Лист за предбележување на 
градба бр. 52918 за КО Струмица (под реден број во 
Лист за предбележување 21 и 22) издаден преку Дис-
трибутивен систем при АКН на РСМ - Одделение за 
катастар на недвижности Струмица, во заедничка соп-
ственост на заложните должници, односно лица кои 
имаат право на градење, согласно со Одобрение за гра-
дење - Друштво за градежништво и инженеринг ТО-

ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица, со седиште во 
Струмица, ул. „Гоце Делчев“ б. б., со ЕМБС 6506674 и 
Друштво за градежништво ПЕЛАГОНИЈА Струмица, 
со седиште во Струмица, ул. „Братство-единство“ бр. 
20 Струмица, со ЕМБС 5134358 е заснован залог од 
прв ред со Нотарски акт ОДУ бр. 306/21 од 2.11.2021 
година, кај нотарот Елена Милушева Сапунџиева од 
Струмица во корист на заложниот доверител Стопан-
ска банка АД Битола ул. „Добривое Радосављевиќ“ бр. 
21, Битола со ЕМБС 5026377, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 17.000,00 евра во денар-
ска противвредност по Договор за одобрување на на-
менски станбен кредит бр. 09-85287 партија бр. 04-400-
0301892.0 од 26.10.2021 година.  

Нотар Елена Милушева Сапунџиева од Струмица 
ул. „Ленинова“ бр. 42.                                            (51013) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - нива означена 
како КП бр. 1696, место викано „Ограда“ кат. култура 
н, 3-та класа, со површина од 3.159 м2 во Имотен лист 
бр. 1716 за КО КАМЕЊАНЕ вон град, издаден од 
Агенција за катастар на недвижности - Одделение за 
катастар на недвижности Тетово сосопственост на 
Муртезан Џемаили со живеалиште во с. Камењане, ул. 
„101“ б. б., Тетово, со право на сосопственост дел на 
посед 1/2 идеален дел и Љирим Абдија со живеалиште 
во с. Камењане, ул. „101“ б. б., Тетово, со право на со-
сопственост дел на посед 1/2 идеален дел. Погорецити-
раниот недвижен имот се продава за цена од 3.000 
евра.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Лирим Абдили, ул. „Илинденска“ ГТЦ 
бр. 2-1/5 во Тетово.                                                 (51018) 
 
 

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

                                                               И. бр. 855/2018  
 

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

„Службен весник на РМ“ бр. 72/16 од 12.4.2016 го-
дина)  

 
Извршителот Саветка Георгиева од Струмица врз 

основа на барањето за спроведување на извршување од 
доверителот Марија Котуровиќ од Струмица со живеа-
лиште на ул. „Елка Јанкова“ бр. 1/1, засновано на из-
вршната исправа П2. бр. 2/15 од 11.5.2015 год. на Ос-
новен суд Струмица, против должникот Драган Коту-
ровиќ од Струмица со живеалиште на ул. „Елка Јан-
кова“ бр. 1/1, Струмица, за спроведување на извршување 
во вредност 567.000 ден., на ден 25.10.2021 година, го  

   
ПОВИКУВА 

Должникот Драган Котуровиќ од Струмица со жи-
веалиште на ул. „Елка Јанкова“ бр. 1/1, Струмица, да се 
јави кај извршителот Саветка Георгиева од Струмица 
на ул. „Ленинова“ ГТЦ бр. 14/1-13, Струмица, заради 
врачување на:  
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- Записник за продажба на недвижност со усно јав-
но наддавање од 14.10.2021 година;  

- Заклучок за утврдување на вредност на недвиж-
ност од 18.10.2021 година и  

- Заклучок за втора усна јавна продажба од 
18.10.2021 година, во рок од 1 (еден) ден сметано од 
денот на објавувањето на овој јавен повик во јавното 
гласило.  

Се предупредува странката Драган Котуровиќ од 
Струмица, дека ваквиот начин на достава се смета за 
уреден, а штетните последици кои можат да настанат 
ќе ги сноси самата странка.  

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

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

(50916) 
__________ 

  
                                                               И. бр. 282/2021 
        

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

„Сл. весник на РМ“ бр. 72 од 12.4.2016 година и Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за из-
вршување, „Сл. весник на РМ“ бр. 233 од 20.12.2018 
година)  

 
Извршителот Весна Деловска од Скопје, врз основа 

на барањето за спроведување на извршување од довери-
телот Халк банка АД Скопје со ЕДБ 4030993162028 и 
седиште на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, засновано 
на извршната исправа Нотарски акт – Договор за залог 
врз недвижност хипотека ОДУ број 1172/15 од 21.7.2015 
год. на нотарот Џеват Бучи, против должниците: долж-
никот Далип Идризи од Скопје со живеалиште на бул. 
„Македонско-косовска бригада“ бр. 17-7 и заложниот 
должник Ќемаљ Мифтари со живеалиште на ул. „5“ бр. 
87 Б, с. Љуботен, за спроведување на извршување зара-
ди реализација на заложно право – хипотека, ги 

  
ПОВИКУВА 

Должникот Далип Идризи од Скопје со живеалиш-
те на бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 17-7 и 
заложниот должник Ќемаљ Мифтари од Скопје со жи-
веалиште на ул. „5“ бр. 87-Б, с. Љуботен, да се јават во 
канцеларијата на извршителот Весна Деловска со се-
диште на ул. „Антоние Грубишиќ“ бр. 2/1-4, Скопје за-
ради доставување на: Записник за втора продажба на 
недвижност со усно јавно наддавање И. бр. 282/2021 од 
1.10.2021 година, Заклучок за извршена продажба на 
недвижност И. бр. 282/2021 од 5.10.2021 година, Заклу-
чок за предавање на недвижност во владение И. бр. 
282/2021 од 5.10.2021 година, Записник за испразнува-
ње и предавање на недвижност И. бр. 282/2021 од 
18.10.2021 година, Заклучок за определување на време-
то за делба И. бр. 282/2021 од 18.10.2021 година, во рок 
од 1 (еден) ден, сметано од денот на објавувањето на 
ова јавно повикување во јавното гласило.  

Се предупредуваат должникот Далип Идризи и за-
ложниот должник Ќемаљ Мифтари од Скопје, дека 
ваквиот начин на достава се смета за уреден и дека не-
гативните последици кои можат да настанат си ги сно-
сат самите странки.  

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

 
                                                              Извршител,  
                                                      Весна Деловска, с.р. 

(50926) 

                                                               И. бр. 434/2021  
 

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

„Сл. весник на РМ“ бр. 72 од 12.4.2016 година и Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за из-
вршување, „Сл. весник на РМ“ бр. 233 од 20.12.2018 
година)  

 
Извршителот Весна Деловска од Скопје врз основа 

на барањето за спроведување на извршување од дове-
рителот предлагач Даница Давидовска од Крива Па-
ланка со живеалиште на ул. „Св. Јоаким Осоговски“ 
бр. 77-11, Крива Паланка, преку полномшникот адв. 
Оливер Митов од Скопје, засновано на извршната ис-
права Решение ВПП1-90/17 од 10.10.2018 год. на Осно-
вен суд Скопје 2 Скопје, против должникот противник 
Драган Стојчевски од Скопје со живеалиште на ул. 
„Трифун Хаџи Јанев“ бр. 12/2-8, за спроведување на не-
парично извршување физичка делба на недвижност, го  

 
ПОВИКУВА 

Должникот-противник Драган Стојчевски од Скоп-
је со живеалиште на ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 12/2-
8, да се јави во канцеларијата на извршителот Весна 
Деловска со седиште на ул. „Антоние Грубишиќ“ бр. 
2/1-4, Скопје заради доставување на: Заклучок за усна 
јавна продажба (врз основа на чл. 179 ст. 1, 181 ст. 1 и 
182 ст. 1 од ЗИ) И. бр. 434/2021 од 13.10.2021 година, 
во рок од 1 (еден) ден, сметано од денот на објавување-
то на ова јавно повикување во јавното гласило.  

Се предупредува должникот противник Драган 
Стојчевски од Скопје дека ваквиот начин на достава се 
смета за уреден и дека негативните последици кои мо-
жат да настанат ги сноси самата странка.  

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

 
                                                              Извршител,  
                                                      Весна Деловска, с.р. 

(50930) 
__________ 

   
                                                               И. бр. 882/2021  
 

ЈАВНА ОБЈАВА 
(Врз основа на член 48, од Законот за измени и до-

полнувања на Законот за извршување, „Сл. весник на 
РМ“ бр. 233 од 20.12.2018 година)  

 
Извршителот Гордан Станковиќ од Скопје, ул. „Пе-

тар Попарсов“ бр. 36 А, врз основа на барањето за 
спроведување на извршување од учесникот Викторија 
Стојчевска од Скопје со живеалиште на ул. „Ѓорѓи 
Динката“ бр. 36 А, засновано на извршната исправа Ре-
шение ВПП1 бр. 132/19 од 4.12.2020 година на Осно-
вен граѓански суд Скопје, против учесникот Даница 
Димоска од Скопје и живеалиште на „Димитрие Чу-
повски“ 76 /1 или „Димитрие Чуповски“ 76, Драчево 
или ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 76/1-14 или по ново 
ул. „Бранко Заревски“ бр. 76/1-14 нас. Драчево, Скопје, 
за спроведување на извршување, на ден 2.11.2021 го-
дина, го  

 
ПОВИКУВА 

Учесникот Даница Димоска да се јави во канцела-
ријата на извршителот Гордан Станковиќ на ул. „Петар 
Попарсов“ бр. 36 А, заради доставување на Заклучок за 
усна јавна продажба (врз основа на членовите 179 став 
(1), 181 став (1), 182 став (1) и 237 од Законот за из-
вршување) од 20.10.2021 година, заведено со И. бр. 
882/2021 во рок од 1 (еден) ден, сметано од денот на 
објавувањето на ова јавно повикување во јавното гла-
сило.  
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Се предупредува учесникот Даница Димоска дека 
ваквиот начин на достава се смета за уреден и дека не-
гативните последици кои можат да настанат ги сноси 
самата странка.  

Оваа јавна објава се објавува преку дневниот печат 
„Нова Македонија“, кој е во оптек на целата територија 
на Република 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.  (50997) 

__________ 
   

                                                               И. бр. 760/2021  
     

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

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

 
Извршителот Ванчо Марковски постапувајќи по 

предлогот на доверителот со поранешен назив Финан-
сиско Друштво МОГО КРЕДИТИ ДООЕЛ Скопје, а се-
га ОНЕ ФИНАНЦЕ ДООЕЛ од Скопје со седиште на 
ул. „Васил Главинов“ бр. 14/2-8, против должникот Не-
џибе Зеќири од Гостивар со живеалиште на ул. „300“ с. 
Чегране, заради остварување на парично, на ден 
29.10.2021 год., го  

        
ПОВИКУВА 

Должникот Неџибе Зеќири со живеалиште на ул. 
„300“ во с. Чегране да се јави во канцеларијата на из-
вршителот на ул. „Илинденска“ бр. 64, Тетово, заради 
доставување на:  

- Налог за извршување И. бр. 760/2021 од 28.9.2021 
година, по член 96 од ЗИ;  

- Записник за попис и процена на подвижни пред-
мети И. бр. 760/2021 од 26.10.2021 година, по чл. 103, 
104 и 105 од ЗИ;  

- Заклучок за начин на продажба на попишани 
предмети И. бр. 760/2021 од 29.10.2021 година, по чл. 
109 од ЗИ;  

- Вешт наод и мислење на ПУМ МИГ ДООЕЛ, во 
рок од 1 (еден) ден, сметано од денот на последното 
објавување на ова јавно повикување во јавното гла-
сило.  

Се предупредува должникот Неџибе Зеќири дека 
ваквиот начин на достава се смета за уреден и дека не-
гативните последици кои можат да настанат ги сноси 
самата странка.  

Оваа јавна објава со објавува преку дневниот печат 
„Нова Македонија“, кој е во оптек на целата територија 
на Република Северна Македонија, како и на веб-стра-
ницата 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, 
                                                    Ванчо Марковски,с.р. 

(51009) 
__________ 

   
                                                               И. бр. 762/2021  
     

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

„Сл. весник на РМ“ бр. 72 од 12.4.2016 год. и Законот 
за изменување и дополнување на Законот за извршува-
ње „Сл. весник на РМ“ бр. 233 од 20.12.2018 година)  

 
Извршителот Ванчо Марковски постапувајќи по 

предлогот на доверителот со поранешен назив Финан-
сиско друштво МОГО КРЕДИТИ ДООЕЛ Скопје, а се-

га ОНЕ ФИНАНЦЕ ДООЕЛ од Скопје со седиште на 
ул. „Васил Главинов“ бр. 14/2-8, против должникот 
Хасмире Абдулахи од Тетово со живеалиште на с. Ма-
ла Речица, заради остварување на парично/непарично 
побарување, на ден 29.10.2021, ја  

        
ПОВИКУВА 

Должникот Хасмире Абдулахи со живеалиште во с. 
Мала Речица да се јави во канцеларијата на извршите-
лот на ул. „Илинденска“ бр. 64, Тетово, заради доста-
вување на:  

- Налог за извршување И. бр. 762/2021 од 28.9.2021 
година, по член 96 од ЗИ;  

- Записник за попис и процена на подвижни пред-
мети И. бр. 762/2021 од 26.10.2021 година, по чл. 103, 
104 и 105 од ЗИ;  

- Заклучок за начин на продажба на попишани 
предмети И. бр. 762/2021 од 29.10.2021 година, по чл. 
109 од ЗИ;  

- Вешт наод и мислење на ПУМ МИГ ДООЕЛ, во 
рок од 1 (еден) ден, сметано од денот на последното 
објавување на ова јавно повикување во јавното гла-
сило.  

Се предупредува должникот Хасмире Абдулахи де-
ка ваквиот начин на достава се смета за уреден и дека 
за негативните последици кои можат да настанат ги 
сноси самата странка.  

Оваа јавна објава со објавува преку дневниот печат 
„Нова Македонија“ кој е во оптек на целата територија 
на Република Северна Македонија како и на веб-стра-
ницата 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,  
                                                    Ванчо Марковски,с.р. 

(51010) 
 
 
 

Н Е В АЖ Е Ч К И  Д О К УМ Е Н Т И  
 
  
Лична карта  
Лична карта бр. A2620390 на име Катерина 
Николовска, Битола. (50584) 
Лична карта бр. A1815649 на име Борис Екимовски, 
Битола. (50585) 
Лична карта бр. A2103318 на име Стојне Велковска, 
Скопје. (50588) 
Лична карта бр. A2707931 на име Благоја Јаневски, 
Скопје. (50589) 
Лична карта бр. A2172241 на име Игор Тасевски, 
Скопје. (50590) 
Лична карта бр. G1513449 на име Фатуше Абедин, 
Скопје. (50591) 
Лична карта бр. A1272001 на име Ивица Стојановски, 
Скопје. (50592) 
Лична карта бр. G0285491 на име Ќемаил Адеми, 
Скопје. (50593) 
Лична карта бр. A2090560 на име Ружица Томашевска, 
Скопје. (50594) 
Лична карта бр. A2377266 на име Ивана Давитков, 
Скопје. (50595) 
Лична карта бр. A2361463 на име Дијана Тодоровиќ, 
Скопје. (50596) 
Лична карта бр. A1265510 на име Ева Стефановска, 
Скопје. (50597) 
Лична карта бр.A2709336 на име Наталија Калајџиеска, 
Скопје. (50598) 
Лична карта бр. A2018518 на име Рајна Антевска, 
Скопје. (50599) 
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Лична карта бр. A1138844 на име Али Усеин, Скопје.  
 (50600) 
Лична карта бр. A2130605 на име Александар Џепанов, 
Скопје. (50601) 
Лична карта бр.A2514328 на име Драгица Атанасовска, 
Скопје. (50602) 
Лична карта бр. A1856059 на име Душко Николовски, 
Скопје. (50603) 
Лична карта бр. A2709296 на име Симон Стојковски, 
Скопје. (50604) 
Лична карта бр. A1350221 на име Насер Хазир, Скопје.  
 (50605) 
Лична карта бр. G1091099 на име Алил Алилов, 
Скопје. (50606) 
Лична карта бр. G0257687 на име Даут Тахири, Скопје.  
 (50607) 
Лична карта бр. G0288476 на име Мухарем Касами, 
Скопје. (50608) 
Лична карта бр. G0282871 на име Џемаледин 
Аметовски, Скопје. (50609) 
Лична карта бр. A1398903 на име Хасиме Мемиш, 
Скопје. (50610) 
Лична карта бр. A1337957 на име Берије Бајрами, 
Скопје. (50611) 
Лична карта бр. A2556448 на име Анастасија 
Георгиевска, Скопје. (50612) 
Лична карта бр. A1796012 на име Тања Камчева-
Лазаревик, Скопје. (50613) 
Лична карта бр. G0210488 на име Џељаљ Клокочи, 
Скопје. (50614) 
Лична карта бр. A2577193 на име Умит Крпач, 
Гевгелија. (50617) 
Лична карта бр. A2640802 на име Пепи Аврамов, 
Гевгелија. (50618) 
Лична карта бр. G1522311 на име Севиме Рамадани, 
Гостивар. (50620) 
Лична карта бр. G1414028 на име Сефер Беќири, 
Гостивар. (50621) 
Лична карта бр. G1454706 на име Лулзиме Садику, 
Кичево. (50625) 
Лична карта бр. G1428290 на име Гентијан Садику, 
Кичево. (50626) 
Лична карта бр. G1243890 на име Шаќир Иљазоски, 
Кичево. (50627) 
Лична карта бр. G1064116 на име Јакуп Јакупи, 
Куманово. (50630) 
Лична карта бр. A2390570 на име Слободанка 
Пејчиновска, Куманово. (50631) 
Лична карта бр. G1166516 на име Нермин Зекири, 
Куманово. (50632) 
Лична карта бр. A1385478 на име Орце Трајанов, 
Радовиш. (50639) 
Лична карта бр. A1794681 на име Илванка 
Костадинова, Радовиш. (50640) 
Лична карта бр. A2526328 на име Сибел Бериша, 
Ресен. (50641) 
Лична карта бр. M0065582 на име Елвис Селим, 
Скопје. (50650) 
Лична карта бр. A2498061 на име Весна Крстевска-
Трајкова, Скопје. (50651) 
Лична карта бр. A2045403 на име Бида Тариќ, Скопје.  
 (50652) 
Лична карта бр. A2705846 на име Васка Ангеловска, 
Скопје. (50653) 
Лична карта бр. A2428951 на име Кјмета Скендероски, 
Скопје. (50654) 
Лична карта бр. G1337362 на име Неџат Асани, Скопје.  
 (50655) 
Лична карта бр. A1991313 на име Амит Камберовиќ, 
Скопје. (50656) 

Лична карта бр. A2653022 на име Елица Трајковска, 
Скопје. (50657) 
Лична карта бр. A2270704 на име Али Етемов, Скопје. 
 (50658) 
Лична карта бр. G1299125 на име Амер Касами, 
Скопје. (50659) 
Лична карта бр. A2005288 на име Алија Шакировски, 
Скопје. (50660) 
Лична карта бр. A2269787 на име Марјан Ѓаковски, 
Скопје. (50661) 
Лична карта бр. G1354516 на име Мухамет Мемети, 
Скопје. (50662) 
Лична карта бр. G1119774 на име Рамадан Мемиши, 
Скопје. (50663) 
Лична карта бр. G1280253 на име Сејхан Адеми, 
Скопје. (50664) 
Лична карта бр. A2653184 на име Марија Цветковска, 
Скопје. (50665) 
Лична карта бр. A2249233 на име Деспина Периќ, 
Скопје. (50666) 
Лична карта бр. A2132853 на име Васо Чавдаровски, 
Скопје. (50667) 
Лична карта бр.A2184820 на име Даниел Кајсторовски, 
Скопје. (50668) 
Лична карта бр. A1526012 на име Емилија Саздовска, 
Скопје. (50669) 
Лична карта бр. A2286496 на име Стефанија Илевска, 
Скопје. (50670) 
Лична карта бр. A2759234 на име Славчо Коцевски, 
Скопје. (50671) 
Лична карта бр. A2647248 на име Дуда Мустафа, 
Скопје. (50672) 
Лична карта бр. A2746372 на име Александар Јанев, 
Скопје. (50673) 
Лична карта бр. M0035842 на име Чедо Трајковски, 
Скопје. (50674) 
Лична карта бр. A1056220 на име Мирјана Ристовска, 
Скопје. (50675) 
Лична карта бр. A2724314 на име Летка Даниловска, 
Скопје. (50676) 
Лична карта бр. A2675366 на име Никодин 
Младеновски, Скопје. (50677) 
Лична карта бр. A2498565 на име Перица Спировски, 
Скопје. (50678) 
Лична карта бр. A2391635 на име Ленка Калинова, 
Скопје. (50679) 
Лична карта бр. A2027175 на име Сабухан Суљо, 
Скопје. (50680) 
Лична карта бр. G1454575 на име Исмет Туша, Скопје.  
 (50681) 
Лична карта бр. G1223236 на име Шабан Цури, Скопје. 
 (50682) 
Лична карта бр. G1461001 на име Рукије Рамани, 
Скопје. (50683) 
Лична карта бр. G1528907 на име Октај Садики, 
Скопје. (50684) 
Лична карта бр. G1502599 на име Имер Беља, Скопје.  
 (50685) 
Лична карта бр. G1347840 на име Мевљан Османи, 
Скопје. (50686) 
Лична карта бр. G1417756 на име Сунај Ќазими, 
Скопје. (50687) 
Лична карта бр. A2121742 на име Силвана Зулфи, 
Скопје. (50688) 
Лична карта бр. A2640511 на име Маја Костовска, 
Скопје. (50689) 
Лична карта бр. G1505475 на име Амза Весели, Скопје. 
 (50690) 
Лична карта бр. M0036455 на име Ивица Лазаревски, 
Скопје. (50691) 
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Лична карта бр. A2051496 на име Марјан Паункоски, 
Скопје. (50692) 
Лична карта бр. A2565556 на име Бобан Анчевски, 
Скопје. (50693) 
Лична карта бр. G1296279 на име Мирвете Адеми, 
Скопје. (50694) 
Лична карта бр. A1752694 на име Садула Буши, 
Скопје. (50695) 
Лична карта бр. A2157864 на име Несрин Буши, 
Скопје. (50696) 
Лична карта бр. G1508521 на име Аган Мамути, 
Скопје. (50697) 
Лична карта бр. G1398948 на име Бејнас Алии, Скопје.  
 (50698) 
Лична карта бр. G1433496 на име Ружди Етеми, 
Скопје. (50699) 
Лична карта бр. G1308156 на име Орхан Мустафа, 
Скопје. (50700) 
Лична карта бр. G1237663 на име Ирсаљ Гани, Скопје. 
 (50701) 
Лична карта бр. G1366223 на име Беким Беља, Скопје.  
 (50702) 
Лична карта бр. G1251715 на име Хајрије Исени, 
Скопје. (50703) 
Лична карта бр. G1227527 на име Замира Амити, 
Скопје. (50704) 
Лична карта бр. A2084117 на име Боро Смиланов, 
Струмица. (50705) 
Лична карта бр. G1110955 на име Енисер Селманоска, 
Струга. (50708) 
Лична карта бр. G1116544 на име Гуѕимтар 
Љабеништи, Струга. (50709) 
Лична карта бр. G0263733 на име Назире Шерифи, 
Струга. (50710) 
Лична карта бр. G1340672 на име Лулјета Веизи, 
Струга. (50711) 
Лична карта бр. G0258056 на име Самедин Скендери, 
Струга. (50712) 
Лична карта бр. A1514109 на име Димана Матлиеска, 
Струга. (50713) 
Лична карта бр. G1306267 на име Мехмед Максутоски, 
Струга. (50714) 
Лична карта бр. A2016304 на име Северџан Фазлиов, 
Велес. (50720) 
Лична карта бр. M0191579 на име Драгомир 
Михајловски, Штип. (50721) 
Лична карта бр. A2384335 на име Ненад Магделиниќ, 
Штип. (50722) 
Лична карта бр. A2363983 на име Асибе Салимова, 
Штип. (50723) 
Лична карта бр. N0022777 на име Иљвије Јакупи, 
Скопје. (50773) 
Лична карта бр. A2260443 на име Нео Стојкоски, 
Скопје. (50774) 
Лична карта бр. A1433247 на име Радослав 
Милошевски, Скопје. (50775) 
Лична карта бр. A2509942 на име Фатиме Ниче, 
Кичево. (50776) 
Лична карта бр. G1523987 на име Нерџане Мухареми, 
Куманово. (50777) 
Лична карта бр. A1280197 на име Синиша Гулески, 
Македонски Брод. (50778) 
Лична карта бр. A1981439 на име Зора Станкоска, 
Прилеп. (50780) 
Лична карта бр. G1333683 на име Сениха Жуби, 
Скопје. (50786) 
Лична карта бр. A2304139 на име Раде Трајковски, 
Скопје. (50787) 
Лична карта бр. A2140633 на име Никица Стојановски, 
Скопје. (50788) 

Лична карта бр. A1177614 на име Владимир Апчевски, 
Битола. (50864) 
Лична карта бр.A1776157 на име Семија Ајрединовска, 
Битола. (50865) 
Лична карта бр. A1167724 на име Драган Костески, 
Кичево. (50867) 
Лична карта бр. G1202476 на име Исни Куртиши, 
Куманово. (50870) 
Лична карта бр. A2625515 на име Станка 
Станисављевска, Куманово. (50871) 
Лична карта бр. G1489730 на име Садула Фазлији, 
Куманово. (50872) 
Лична карта бр. A1414883 на име Слаѓан Пешевски, 
Куманово. (50873) 
Лична карта бр. A2359534 на име Сашо Лазевски, 
Куманово. (50874) 
Лична карта бр. M0190997 на име Ангела Војнеска, 
Прилеп. (50878) 
Лична карта бр. A2733828 на име Дарчо Јандреоски, 
Прилеп. (50879) 
Лична карта бр. A1244174 на име Зоран Кузмановски, 
Ресен. (50880) 
Лична карта бр. G1305328 на име Мемет Решитовски, 
Ресен. (50881) 
Лична карта бр. A2749074 на име Марко Кузмановски, 
Скопје. (50883) 
Лична карта бр. A1736497 на име Јован Овнарски, 
Скопје. (50884) 
Лична карта бр. A2270546 на име Небахаат Хајризи, 
Скопје. (50885) 
Лична карта бр. A2653268 на име Никола Спасески, 
Скопје. (50886) 
Лична карта бр. A2307801 на име Даниела Иванова, 
Скопје. (50887) 
Лична карта бр. G1518219 на име Беќир Мустафа, 
Скопје. (50888) 
Лична карта бр. A1926555 на име Христина 
Ангеловска, Скопје. (50889) 
Лична карта бр. A2164122 на име Себихан Демиров, 
Скопје. (50890) 
Лична карта бр. A2252905 на име Трајче Петков, 
Струмица. (50892) 
Лична карта бр. A1900773 на име Емин Абас, Струга.  
 (50894) 
Лична карта бр. A2576944 на име Летка Димовска, 
Велес. (50896) 
Лична карта бр. A2396933 на име Жаклина Пауновиќ, 
Велес. (50897) 
Лична карта бр. A1356725 на име Љиљана Жабева, 
Велес. (50898) 
Лична карта бр. A1392249 на име Ангелко 
Неделковски, Велес. (50899) 
Лична карта бр. A1575498 на име Златко Стојановски, 
Битола. (50963) 
Лична карта бр. A1534320 на име Дејан Ивковиќ, 
Скопје. (50964) 
Лична карта бр. A1596989 на име Марко Ковачевиќ, 
Скопје. (50965) 
Лична карта бр. A2414222 на име Ирена Иванчева, 
Скопје. (50966) 
Лична карта бр. A1526770 на име Билјана Стојановска, 
Скопје. (50967) 
Лична карта бр. A1936926 на име Ѓоко Трајков, 
Кавадарци. (50970) 
Лична карта бр. A2109365 на име Синиша Лазиќ, 
Неготино. (50971) 
Лична карта бр. A2452403 на име Нериман Хасан, 
Охрид. (50973) 
Лична карта бр. A1807599 на име Невенка Георгиева 
Пантикидоу, Радовиш. (50974) 
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Лична карта бр. A1328926 на име Јасмина Димитрова, 
Радовиш. (50975) 
Лична карта бр. A2105611 на име Бадема Беровиќ, 
Скопје. (50978) 
Лична карта бр. A2761623 на име Лилјана Пржеска, 
Скопје. (50979) 
Лична карта бр. A2598084 на име Иван Јовановски, 
Скопје. (50980) 
Лична карта бр. A2103702 на име Азбије Дибран, 
Скопје. (50981) 
Лична карта бр. A2164271 на име Игор Мургоски, 
Скопје. (50982) 
Лична карта бр. A2455431 на име Чедомир Митровиќ, 
Скопје. (50983) 
Лична карта бр. A2447734 на име Јасмина Петреска, 
Скопје. (50984) 
Лична карта бр. A1904028 на име Сеат Мавриќ, Скопје.  
 (50985) 
Лична карта бр. A2640034 на име Мица Таневска, 
Скопје. (50986) 
Лична карта бр. A1991371 на име Андреј Трајковски, 
Скопје. (50987) 
Лична карта бр. G1433802 на име Нермин Шала, 
Тетово. (50989) 
Лична карта бр. A2157611 на име Александар 
Халиловиќ, Велес. (50993) 
Пасош  
Пасош бр. B0606614 на име Нермин Реџеп, Битола.  
 (50586) 
Пасош бр. K0168043 на име Сондусе Ајдини, Гостивар. 
 (50622) 
Пасош бр. K1281534 на име Дилавер Мамути, 
Гостивар. (50623) 
Пасош бр. K1054501 на име Ваљдете Кадрији, 
Куманово. (50633) 
Пасош бр. C1443472 на име Адна Кадрији, Куманово. 
 (50634) 
Пасош бр. N0026705 на име Нуредин Фејзули, 
Куманово. (50635) 
Пасош бр. C1432230 на име Анѓело Камчев, Неготино. 
 (50636) 
Пасош бр. C0097330 на име Петре Петровски, 
Струмица. (50706) 
Пасош бр. C1544670 на име Сања Трајкова, Струмица.  
 (50707) 
Пасош бр. C1038053 на име Самије Рамиќ, Тетово. 
 (50715) 
Пасош бр. K1242453 на име Ресуљ Усеини, Тетово.  
 (50716) 
Пасош бр. K1114020 на име Фљамур Садуљи, Тетово.  
 (50789) 
Пасош бр. C1405095 на име Емил Зафиров, Гевгелија.  
 (50866) 
Пасош бр. M0007939 на име Ѓорѓа Цветковски, Крива 
Паланка. (50869) 
Пасош бр. C1044267 на име Даниел Илиевски, 
Куманово. (50875) 
Пасош бр. C0175501 на име Новица Краљевски, 
Куманово. (50876) 
Пасош бр. K0171932 на име Блертан Биба, Струга. 
 (50895) 
Пасош бр. B0899166 на име Ќабил Едипов, Велес. 
 (50900) 
Пасош бр. C1332540 на име Александар Илиев, Велес.  
 (50901) 
Пасош бр. K1023383 на име Ќахил Имери, Гостивар. 
 (50968) 
Пасош бр. C1523913 на име Невенка Георгиева 
Пантикидоу, Радовиш. (50976) 
Пасош бр. C1488166 на име Виктор Рендевски, Скопје. 
 (50988) 

Пасош бр. K0074730 на име Башким Арифи, Тетово.  
 (50990) 
Пасош бр. K1204801 на име Али Бејтулаи, Тетово.  
 (50991) 
Пасош бр. K0213519 на име Раиф Зенељи, Тетово. 
 (50992) 
Пасош бр. C1274449 на име Ѓулер Демир,Велес.(50994) 
Мемориска картичка  
Мемориска возачка картичка бр.МК10558094116000 
издадена од АМЕРИТ, Скопје на име Антонио 
Стојановски, Македонска Каменица. (50806) 
Свидетелство  
Свидетелство за 1 год. издадено од ГУЦ “Здравко 
Цветковски“, Скопје на име Дејан Трпевски, Скопје. 
 (50560) 
Свидетелство за 2 год. издадено од ГУЦ “Здравко 
Цветковски“, Скопје на име Дејан Трпевски, Скопје.  
 (50561) 
Свидетелство за 3 год. издадено од ГУЦ “Здравко 
Цветковски“, Скопје на име Дејан Трпевски, Скопје. 
 (50562) 
Свидетелство за 4 год. издадено од ГУЦ “Здравко 
Цветковски“, Скопје на име Дејан Трпевски, Скопје.  
 (50563) 
Свидетелство издадено од СОУ “Коста Сусинов“, 
Радовиш на име Спасов Слободан, Радовиш. (50746) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ “Малина 
Попиванова“ на име Ристова Елизабета, Кочани.(50750) 
Свидетелство за 1 год. издадено од  ОСТУ “Наце 
Буѓони“ на име Раиф Шабани, Куманово. (50751) 
Свидетелство за 2 год. издадено од ОСТУ „Наце 
Буѓони“ на име Раиф Шабани, Куманово. (50752) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ “Св. Кирил и 
Методиј“ на име Рената Алексова Трајков, Кочани. 
 (50754) 
Свидетелство на име Илхан Османи, Куманово. (50757) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ “Битолски 
Конгрес“ на име Севдаиљ Фетаовски,Куманово. (50764) 
Свидетелства за 7 и 8 одд. издадени од  ОУ “Никола 
Карев“ на име Шефкет Керимов, Кочани. (50766) 
Свидетелства на име Селманоска Назмије, Прилеп. 
 (50767) 
Свидетелство за 8 одд. на име Мирлинде Таири, 
Тетово. (50768) 
Свидетелство за 1 год. издадено од СГГУГС “Здравко 
Цветковски“, Скопје на име Муад Мемети, Скопје.  
 (50801) 
Свидетелство за 2 год. издадено од СГГУГС “Здравко 
Цветковски“, Скопје на име Муад Мемети, Скопје. 
 (50802) 
Свидетелство за 3 год. издадено од СГГУГС “Здравко 
Цветковски“, Скопје на име Муад Мемети, Скопје.  
 (50803) 
Свидетелство за 4 год. издадено од СГГУГС “Здравко 
Цветковски“, Скопје на име Муад Мемети, Скопје.  
 (50804) 
Свидетелство за 2 год. издадено од СУГС “Зеф Љуш 
Марку“, Скопје на име Сухејб Шазију, Скопје. (50808) 
Свидетелство за 3 год. издадено од СУГС “Зеф Љуш 
Марку“, Скопје на име Сухејб Шазију, Скопје. (50809) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ “Тефејуз“, 
Скопје на име Фатима Беќир, Скопје. (50818) 
Свидетелство за 1 год. на име Горанче Димов, Штип. 
 (50935) 
Свидетелства од 1 до 4 год. издадени од СОУ 
“Димитар Мирасчеив“ на име Елена Ампева, Штип. 
 (50936) 
Свидетелство за 1 год. на име Мехмед Ридван, Штип. 
 (50937) 
Свидетелство за 9 одд. на име Демиров Ќамл, 
Струмица. (50938) 
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Свидетелство за 8 одд. на име Бесим Бајрами, Тетово.  
 (50939) 
Свидетелство за 9 одд. издадено од  ООУ “Светозар 
Марковиќ“, Старо Нагоричане на име Јакимовска 
Андријана, Куманово. (50943) 
Свидетелство за 8 одд. на име Букурије Мусаи, Тетово.  
 (50945) 
Свидетелство за 8 одд. на име Марјан Јанев, Струмица.  
 (50946) 
Индекс  
Индекс бр.0205/15 издаден од Европски Универзитет, 
Скопје на име Александар Милошески, Скопје. (50819) 
Индекс бр.40157 издаден од  Правен факултет, Скопје 
на име Чуповска Деспина, Скопје. (50944) 
Дозвола  за оружје  
Дозвола  за оружје бр.2879 на име Едрем Муаремоски, 
Преглово. (50928) 
Дозвола  за оружје бр.3096 на име Едрем Муаремоски, 
Преглово. (50929) 
Диплома  
Диплома издадена од ГУЦ “Здравко Цветковски“, 
Скопје на име Дејан Трпевски, Скопје. (50564) 
Диплома за завршено средно образование издадена од 
СУГС “Димитар Влахов“, Скопје на име Ресул Емини, 
Скопје. (50565) 
Диплома за положен завршен испит издадена од  ДСУ 
“Димитар Влахов“, Скопје на име Виолета 
Неделковска, Скопје. (50576) 
Диплома  издадена од  СМУГС “Д-р Панче Караѓозов“, 
Скопје на име Ивона Трајкоска, Скопје. (50735) 
Диплома на име Зоран Кујунџиев, Кавадарци. (50762) 
Диплома издадена од СГГУГС “Здравко Цветковски“, 
Скопје на име Муад Мемети, Скопје. (50805) 
Диплома издадена од  СУГС “Арсени Јовков“, Скопје 
на име Омер Тачи, Скопје. (50838) 
Диплома издадена од ЕМУЦ - Скопје на име 
Александар Крпачовски, Скопје. (50860) 
Диплома на име Димитров Љупче, Струмица. (50931) 
Диплома за контролор на станица за технички преглед 
издадена од АРДИ, Скопје на име Мустеников Виктор, 
Кавадарци. (50947) 
Штедна книшка  
Штедна книшка бр. 210-5017115680.56 издадена од  
НЛБ Банка АД на име Лила Настеска, Скопје. (50927) 
Девизна штедна книшка  
Девизна штедна книшка бр.210-501675615879 издадена 
од НЛБ Банка АД Скопје на име Тони Темелковски, 
Скопје. (50745) 
Дозвола -  
Дозвола - транспортна бр.118145 за Литванија 
издадена од  Министерство за транспорт и врски на 
име ТЕХНО ТРАНС, Скопје. (50770) 
Дозвола - транспортна бр.7425646 за Полска издадена 
од   Министерство за транспорт и врски на име ПАНЕВ 
ЛОГИСТИК, Скопје. (50771) 
Дозвола - транспортна бр.13841 за Литванија издадена 
од   Министерство за транспорт и врски на име НА - 
БО, Скопје. (50772) 
Дозвола - транспортна бр.548913 за Турција издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име БОМА 
ШПЕД ДООЕЛ, Скопје. (50807) 
Дозвола - транспортна бр.551192 за Турција издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име АНИК 
ТРАНС ШПЕД ДООЕЛ, Скопје. (50810) 
Дозвола - транспортна бр.853 за Белгија издадена од  
Министерство за транспорт и врски на име АНИК 
ТРАНС ШПЕД ДООЕЛ, Скопје. (50811) 
Дозвола - транспортна бр.907499 за Италија издадена 
од  Министерство за транспорт и врски на име АНИК 
ТРАНС ШПЕД ДООЕЛ, Скопје. (50812) 

Дозвола - транспортна бр.542 за Белгија издадена од  
Министерство за транспорт и врски на име АРА 
ТРАНСПОРТ ДВА ДООЕЛ, Скопје. (50813) 
Дозвола - транспортна бр.543 за Белгија издадена од  
Министерство за транспорт и врски на име АРА 
ТРАНСПОРТ ДВА ДООЕЛ, Скопје. (50814) 
Дозвола - транспортна бр.544 за Белгија издадена од  
Министерство за транспорт и врски на име АРА 
ТРАНСПОРТ ДВА ДООЕЛ, Скопје. (50815) 
Дозвола - транспортна бр.545 за Белгија издадена од  
Министерство за транспорт и врски на име АРА 
ТРАНСПОРТ ДВА ДООЕЛ, Скопје. (50816) 
Дозвола - транспортна бр.551420 за Турција издадена 
од  Министерство за транспорт и врски на име АРА 
ТРАНСПОРТ ДВА ДООЕЛ, Скопје. (50817) 
Полиса  
Полиса за животно осигурување бр.904130 издадена од 
Кроација Осигурување - Живот на име Џон Антонио, 
Скопје. (50862) 
Полиса за животно осигурување бр.904135 издадена од 
Кроација Осигурување - Живот на име Џон Антонио, 
Скопје. (50863) 
Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. T1515789 на име Катерина 
Николовска, Битола. (50583) 
Возачка дозвола бр. T1628122 на име Нада Петрова, 
Скопје. (50587) 
Возачка дозвола бр. T1054839 на име Донка 
Богатинова, Гевгелија. (50615) 
Возачка дозвола бр. T1391705 на име Атанас Љушев, 
Гевгелија. (50616) 
Возачка дозвола бр. X1164663 на име Влерон Демири, 
Гостивар. (50619) 
Возачка дозвола бр. T1902668 на име Диме Иванов, 
Кавадарци. (50624) 
Возачка дозвола бр. T1296583 на име Станчо Ристов, 
Кочани. (50628) 
Возачка дозвола бр. X1004289 на име Ќахиљ Ибраими, 
Куманово. (50629) 
Возачка дозвола бр. T1418191 на име Кирил Наумоски, 
Охрид. (50637) 
Возачка дозвола бр. T1928615 на име Кристина 
Каламукоска, Прилеп. (50638) 
Возачка дозвола бр. T1909098 на име Стојадин 
Николовски, Скопје. (50642) 
Возачка дозвола бр. T1766325 на име Боро Спасовски, 
Скопје. (50643) 
Возачка дозвола бр. U0129862 на име Станчо 
Серафимовски, Скопје. (50644) 
Возачка дозвола бр. T1883722 на име Димитар 
Јовановски, Скопје. (50645) 
Возачка дозвола бр. T1535817 на име Стефан 
Трпчевски, Скопје. (50646) 
Возачка дозвола бр. T1392335 на име Васил 
Димишков, Скопје. (50647) 
Возачка дозвола бр. X1117516 на име Рихан Бислими, 
Скопје. (50648) 
Возачка дозвола бр. X1112734 на име Фати Љури, 
Скопје. (50649) 
Возачка дозвола бр. T1598404 на име Абдула Мамутов, 
Валандово. (50717) 
Возачка дозвола бр. T1642407 на име Виктор Ивчев, 
Велес. (50718) 
Возачка дозвола бр. T1533610 на име Валентин Тевчев, 
Велес. (50719) 
Возачка дозвола бр. T1670506 на име Раде Јадроски, 
Прилеп. (50779) 
Возачка дозвола бр. T1726958 на име Снежана 
Маџовска, Скопје. (50781) 
Возачка дозвола бр. T1747736 на име Снежана 
Андреевска-Филиповска, Скопје. (50782) 



3 ноември 2021  Бр. 247 - Стр. 27 
 
 

Огласи  
 

Возачка дозвола бр. T1603552 на име Илија Костовски, 
Скопје. (50783) 
Возачка дозвола бр. T1448704 на име Бобан Петровски, 
Скопје. (50784) 
Возачка дозвола бр. T1114139 на име Предраг 
Бошковски, Скопје. (50785) 
Возачка дозвола бр. T1824981 на име Ѓорѓа 
Цветковски, Крива Паланка. (50868) 
Возачка дозвола бр. T1384749 на име Зоран Златески, 
Прилеп. (50877) 
Возачка дозвола бр. T1679411 на име Христина 
Ангеловска, Скопје. (50882) 
Возачка дозвола бр. T1444898 на име Марјанчо 
Павлов, Струмица. (50891) 
Возачка дозвола бр. X1024911 на име Нагип Тала, 
Струга. (50893) 
Возачка дозвола бр. T1231815 на име Александар 
Петридис, Кавадарци. (50969) 
Возачка дозвола бр. T1417464 на име Наум Стојоски, 
Охрид. (50972) 
Возачка дозвола бр. X1150199 на име Јасин Ајрула, 
Скопје. (50977) 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.1095284 на име Милан 
Ристовски, Крива Паланка. (50724) 
Сообраќајна дозвола бр.3201061 на име Фатмир Ајдо, 
Струга. (50725) 
Сообраќајна дозвола бр.0896799 на име Синиша 
Јовановски, Куманово. (50726) 
Сообраќајна дозвола бр.0688559 на име Комбани Нб, 
Тетово. (50727) 
Сообраќајна дозвола бр.3077185 на име Невзат 
Авмедоски, Струга. (50728) 
Сообраќајна дозвола бр.3253125 на име Центар Дооел 
Хилх Лебер Траининг, Гостивар. (50729) 
Сообраќајна дозвола бр.1237828 на име Жанко Пипиле, 
Охрид. (50730) 
Сообраќајна дозвола бр.0692941 на име Илчо 
Ѓоргиевски, Штип. (50731) 
Сообраќајна дозвола бр.0544105 на име Горан Иванов, 
Неготино. (50732) 
Сообраќајна дозвола бр.0286131 на име Дооел Зрно 
Трејд, Велес. (50733) 
Сообраќајна дозвола бр.0984306 на име Алуш 
Сулејмановски, Скопје. (50790) 
Сообраќајна дозвола бр.0804006 на име  Дишл Скопје, 
Скопје. (50791) 
Сообраќајна дозвола бр.3286338 на име Синан Џафери, 
Скопје. (50792) 
Сообраќајна дозвола бр.0355104 на име Борис 
Желчески, Прилеп. (50793) 
Сообраќајна дозвола бр.0402960 на име  Македонски 
Народен Театар, Скопје. (50794) 
Сообраќајна дозвола бр.0733094 на име Веселин 
Јолески, Скопје. (50795) 
Сообраќајна дозвола бр.1153081 на име Дооел Скопје 
Дсту Нико Фон, Скопје. (50796) 
Сообраќајна дозвола бр.0921257 на име Бљерим 
Шабани, Скопје. (50797) 
Сообраќајна дозвола бр.3221788 на име Зелхиџе 
Мурати, Гостивар. (50902) 
Сообраќајна дозвола бр.1162045 на име Дооел Дав-02, 
Струмица. (50903) 
Сообраќајна дозвола бр.1262624 на име Дав-02 Дооел 
Дптут, Струмица. (50904) 
Сообраќајна дозвола бр.0752289 на име Ѓуладин Вајит, 
Охрид. (50905) 
Сообраќајна дозвола бр.1115510 на име Ремзија 
Реброња, Скопје. (50906) 
Сообраќајна дозвола бр.0684287 на име Комерц Дппу 
Даути, Скопје. (50907) 
Сообраќајна дозвола бр.0837090 на име  Голден Баг 
Рецуцлинг, Тетово. (50908) 

Сообраќајна дозвола бр.3185184 на име Доо Голден 
Баг Рецуцлинг, Тетово. (50909) 
Сообраќајна дозвола бр.3085891 на име Даут Амети, 
Тетово. (50910) 
Сообраќајна дозвола бр.0696712 на име Дав-02 Дооел, 
Струмица. (50911) 
Сообраќајна дозвола бр.1272899 на име Трендафил 
Атанасовски, Штип. (50912) 
Сообраќајна дозвола бр.1265606 на име Ненад Јанев, 
Штип. (50913) 
Сообраќајна дозвола бр.1386586 на име Петре Ставрев, 
Штип. (50914) 
Сообраќајна дозвола бр.1811003 на име Владо Рајков, 
Валандово. (50915) 
Сообраќајна дозвола бр.0877505 на име Александар 
Ќовкароски, Скопје. (50995) 
Сообраќајна дозвола бр.1100377 на име Водовод КЈП, 
Кочани. (50996) 
 
 
 

О Г Л А С И  
 
  

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Врз основа на член  84  и член  86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), Градоначалник на Општина Куманово го об-
јавува следното        
 

И З В Е С Т У В А Њ Е 
 
Постапувајќи по  службена должност, во врска со ба-

рање за Одобрение за вршење на дејност пред деловен 
објект и Одобрение за привремено користење на јавно 
уредени површини пред деловен објект поднесено под 
број УП1 бр.20-919 од 25.2.2019 год., Општина Кума-
ново, Сектор за комунални работи, инфраструктура, со-
обраќај  и заштита на животната средина и природата 
има издадено Решение УП1-20-919/2019 од 20.9.2021 
год.  заради наплата на достасаните обврски по основ на 
комунална такса за вршење на дејност пред  деловен 
простор и Решение УП1-20-919/2019 од 20.9.2021 год. 
заради наплата на достасаните обврски по основ на ко-
мунална такса  (надомест) за  привремено користење на 
јавните уредени површини пред деловен простор со кои 
се става забрана за користење на средства од сметката на 
таксениот обврзник ДУТУ Бирдевски Дооел од Кумано-
во ул.„Васил Драгомански“ бр.58.          

Постапувајќи по член 80 од Законот за општа уп-
равна постапка  од наша страна во два наврата е напра-
вен неуспешен обид за доставување до Вас на Решение 
УП1-20-919/2019 од 20.9.2021 год. 

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ 
бр.124/2015), се  повикува странката ДУТУ Бирдевски 
Дооел  чија што адреса во моментот е непозната за ор-
ганот (а нејзината последна адреса се наоѓаше во ул. 
„Васил Драгомански“ бр.58, Куманово) во рок од 10 
дена од денот на објавувањето на ова известување во 
дневниот печат, односно во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“, да дојде во канцеларија 
бр.4 во Општина Куманово, Сектор за комунални ра-
боти, инфраструктура, сообраќај  и заштита на живот-
ната средина и природата, заради прием на Решение 
УП1-20-919/2019 од 20.9.2021год., во спротивно ќе се 
смета дека е извршена уредна доостава, а негативните 
последици кои можат да настанат ќе ги сноси самата 
странка. 

 
                                                Градоначалник,                   

                                       м-р Максим Димитриевски, с.р. 
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ОПШТИНА ЦЕНТАР 
   
Градоначалникот на Општина Центар - Скопје, ре-

шавајќи по барањето на Тони Димитриоски,  поднесе-
но под Уп1 бр.26-2414  од 29.8.2011  година, врз основа 
на член 21 став 2 од Законот за постапување со бес-
правно изградени објекти („Службен весник на РМ“ 
бр. 23/2011, бр.54/2011, бр.155/2012, бр.53/2013, бр. 
72/2013, бр.44/2014, бр.115/2014, бр.199/2014, бр. 
124/2015, бр.129/2015, бр.217/2015, бр.31/2016, бр. 
190/2017 и „Службен весник на РСМ“ бр.174/2021), а 
во врска со член  205 став 1 и член 209 од Законот за 
општата управна постапка („Службен весник на РМ“ 
бр.38/2005, бр.110/2008, бр.51/2011) го донесува след-
ното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРАВЕН СТАТУС 
НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ 

 
1. Се утврдува  правен статус на  бесправен објект  - 

дел од стан во приземје   во  објект со намена А2-дому-
вање во станбени згради, кој се наоѓа  на ул.„Роза Лук-
сенбург“ бр.12/1, КП 11132, КО Центар 1, Скопје, запи-
шан во Имотен лист на земјиште со бр.55255 и имотен 
лист на стан со бр.59109, со површина на земјиште под 
зграда  1 од 135 м2, кој објект е означен како:  

- број на зграда 1, влез 1, кат ПР стан 1, намена на 
зграда/посебен дел од зграда: А2-1/СТ внатрешна пов-
ршина: 17 м2  

2. Како носител на правото на сопственост  на об-
јектот од точка 1 од диспозитивот на ова решение  се 
утврдува Тони Димитриоски со живеалиште на   
ул.„Малешевска“ бр.65А во Скопје. 

3. Составен дел на ова решение  е геодетскиот ела-
борат  за утврдување на фактичка состојба на беспра-
вен објект со деловоден број 015-1651 од 14.11.2011 го-
дина изработен од ,,ГЕО-МЕТАР“ ДООЕЛ, Штип. 

4. По правосилноста на ова решение истото прет-
ставува правен основ за запишување на правото на соп-
ственост/сосопственост/заедничка сопственост на об-
јектот во јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите, а при запишувањето се прибележува 
дека објектот добил правен статус согласно со Законот 
за постапување со бесправни изградени објекти. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
   Барателот Тони Димитриоски со живеалиште  на  

ул.„Малешевска“ бр.65А во Скопје, поднесе  барање 
под  Уп1 бр.26-2414  од 29.8.2011  година, за утврдува-
ње на правен статус на бесправен објект  –  дел од стан 
во приземје во објект со намена А2-домување во стан-
бени згради, кој се наоѓа на ул.„Роза Луксенбург“ 
бр.12/1 , КП 11132, КО Центар 1, Скопје.  

Барателот со барањето достави: 
1. Копија од лична карта од Тони Димитриоски. 
2. Геодетски елаборат за утврдување на фактичка 

состојба на бесправен објект со деловоден број 015-
1651 од 14.11.2011 година изработен од ,,ГЕО-МЕТАР“ 
ДООЕЛ, Штип. 

3. Имотен лист на земјиште со бр.55255. 
4. Копии од сметки за јавни услуги. 
5. Писмена изјава дадена од Тони Димитриоски, за-

верена кај нотарот Снежана Сарџовска со УЗП Број 
6661/16 од 25.11.2016 година во Скопје. 

6. Писмена изјава дадена од Стојка Наумовска, за-
верена кај нотарот Снежана Сарџовска со УЗП Број 
6662/16 од 25.11.2016 година во Скопје. 

7. Писмена изјава дадена од Лидија Наумовска Ја-
невска, заверена кај нотарот Симона Николиќ со УЗП 
Број 2631/15 од 5.5.2015 година во Скопје. 

8. Писмена изјава дадена од Наумовски Илчо, заве-
рена кај нотарот Снежана Видовска со УЗП Број 
1645/2015 од 23.2.2015 година во Скопје. 

9. Писмена изјава дадена од Горазд Поповски, заве-
рена кај нотарот Анета Петровска Алексова со УЗП 
Број 5036/2015 од 24.4.2015 година во Скопје. 

10. Писмена изјава дадена од Љубиша Тодевски, за-
верена кај нотарот Снежана Сарџовска со УЗП Број 
1227/15 од 27.3.2015 година во Скопје. 

11. Писмена изјава дадена од Дарко Брезовски, за-
верена кај нотарот Снежана Видовска со УЗП Број 
4784/2015 од 16.6.2015 година во Скопје. 

12. Имотен лист на станот со бр.59109. 
13. Писмена изјава дадена од Тони Димитриоски, 

заверена кај нотарот Љубица Стефкова Начевска со 
УЗП Број 1323/2017 од 3.8.2017 година во Скопје. 

14. Уверение за историски преглед на извршените 
запишувања за КП 11132, КО Центар 1, Скопје со број 
1107-4891/2017 од 11.7.2017 година издадено од 
Агенција за катастар на недвижности на РМ. 

- Комисијата изврши увид на самото место и изгот-
ви Записник за извршен увид Уп1 бр.26-2414/2016 од 
27.10.2015 година.  

- Земјиштето на кое е изграден бесправниот објект 
на КП 11132 е во сосопственост на: Наумовска Стојка, 
Димитриоски Тони, Митревски Александар, Тодевски 
Љубиша, Сеистрајкова Станка, Поповски Горазд, Ка-
невче Глигор, Мартиноски Олег - Имотен лист со 
бр.55255. 

- Согласно извршениот увид на лице место се кон-
статира дека бесправниот објект претставува градежна 
и функционална целина. 

- Намената на бесправниот објект е А2 – домување 
во станбени згради, а намената на земјиштето на кое е 
изграден бесправниот објект утврдена во важечката ур-
банистичко планска документација е  А2 – домување 
во станбени згради. 

- Урбанистичка согласност со Уп1 Бр.26-2414/2011  
од 5.3.2019 година. 

- Заклучок за плаќање на надоместок за утврдување 
на правен статус на бесправен објект под Уп1 Бр.26-
2414/2011 од 5.10.2021 година, издаден од Град Скопје 
(нивен бр.19/13-2377/1- заклучок од 12.3.2019 година), 
согласно член 20 и 20-а од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти – уплатница од 71.713 де-
нари за надоместок за делот од 60% за Град Скопје и 
уплатница од 47.809 денари за надоместок за делот од 
40% за Општина Центар. 

Градоначалникот на Општина Центар-Скопје, по 
разгледување на приложената документација, изврше-
ниот увид на самото место, увидот во урбанистичката 
согласност, констатира дека се исполнети условите за 
утврдување на правен статус на бесправниот објект. 

   Врз основа на гореизнесеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

   Упатство за правно средство: Против Решението 
на Градоначалникот на Општина Центар-Скопје за ут-
врдување  на правен статус на бесправен објект и за од-
бивање на барањето за  утврдување  на правен статус 
на бесправен објект, може да се изјави жалба во рок од 
15 дена од денот на приемот на решението, до органот 
на државната управа надлежен за вршење наработите 
од областа на уредување на просторот. Жалбата се так-
сира со 250 денари административна такса и 50 денари 
за поднесување на жалба. Таксата согласно со Законот 
за административни такси со износ од 250 денари е 
наплатена и приложена со барањето. 

 
                                                   Градоначалник, 
                                          на Општина Центар-Скопје                            
                                                 Саша Богдановиќ,с.р. 
                                                                            (50828) 
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Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
 
  

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18686/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клинич-

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

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
Набавка на материјали за пакување на инстру-

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

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

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

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

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

ник 
Шифра Опис 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Хартија за стерилзација Креп, со грамажа од 

60гр./М2 40 х 40cm 
2. Хартија за стерилзација Креп, со грамажа од 

60гр./М2 90 х 90cm 
3. Хартија за стерилзација Креп, со грамажа од 

60гр./М2 100 х 100cm 
4. Хартија за стерилзација Креп, со грамажа од 

60гр./М2 120 х 120cm лист 
5. Хартија за стерилизација, Целулоза со синтетски 

влакна и синтетски лепак, со грамажа најмалку 
70гр./м2 90 х 90cm 

6. Хартија за стерилизација, Целулоза со синтетски 
влакна и синтетски лепак, со грамажа најмалку 
70гр./м2 100 х 100cm 

7. Хартија за стерилизација, Целулоза со синтетски 
влакна и синтетски лепак, со грамажа најмалку 
70гр./м2 120 х 120cm 

8. Ролни за  стерилизација без фалта со ширина 10 
cm 

9. Ролни за  стерилизација без фалта со ширина 15 
cm 

10. Ролни за  стерилизација без фалта со ширина 20 
cm 

11. Ролни за  стерилизација без фалта со ширина 35 
cm 

12. Ролна за стерилизација со фалта 20 цм 
13. Ролна за стерилизација со фалта 30 цм 
14. Ролна за стерилизација со фалта 40 цм 
15. Леплива хартиена лента,ролна,беж боја со инди-

катор за парна стерилизација  за креп хартија  димен-
зии 19мм х 50мм 

16. Леплива хартиена лента,ролна,сина боја со ин-
дикатор за парна стерилизација  за неткаен материјал и 
хартија  димензии 24мм х 50мм 

17. Интегратор за контрола на стерилизација на во-
дена пареа,кој мери и контролира поставени услови за 
стерилизација и дава резултати приближно еквивален-
тни со резултатите од биолошката контрола 

18. Хемиски индикатор за парна стерилизација,кла-
са 4 

19. Биолошки индикатор за контрола на стерилиза-
ција, на водена пареа под притидок,со бактерија 
Geobacillus stearothermophilus 10 �,време на инкубаци-
ја 24-48 часа на  T od 56-60  ̊ С во согласност со ISO 
11138 

20. Б &Д(Bowie-Dick- тест за тестирање на прева-
кумски стерилизатори,со детекција на присуство на 
воздух во комората (3,5 мин на 134 ° С) да биде напра-
вен и завиткан со хартиена обвивка,спремен за употре-
ба според стандард EN ISO 11140-4 

21. ПВЦ(кавер даст)кеси(за механичка заштита на 
стерилизиран материјал) 

22. Терморастеглива перфорирана фолија за зашти-
та од механичко оштетување при траснпорт на сите ви-
дови  пакување за водена пареа 

23. таблети за ЛТФС за формалдехидни апарати 
(paraformaldehide compattata) во концентрација од 96% 
и јачина од 1 гр или 1000 мг 

24. Тест за проверка на заварувањето во согласност 
со ISO EN 11.607-1, тестот треба да има пенетрациска 
контрасна течност во согласност со ISO 11607/ASTM 
f1929 

25. Двојнопараметарски тест за контрола на темпе-
ратурата и притисокот на машината за заварување, 
проверува дали температурата и притисокот се во оп-
тимални услови, обезбедува целосен интегритет и си-
гурност на стерилна бариера(SBS) 

26. Рибон трака за испис на датум од машина за 
термозаварување  (HAWO) 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД образец за регистрирана дејност од Централен 

регистар на РСМ Решение за вршење дејност промет 
на големо со медицински средства од МАЛМЕД. 

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

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

16.11.2021 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.11.2021 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.11.2021 година во 10:00 часот, место: Кли-
ничка болница Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.11.2021 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: 18689/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетски институт за позитронско-емисиона томог-
рафија на Република Македонија 

I.1.2) Адреса: ул. „Бледски договор“ бр. 10 фах. 11 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1020 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Златко Филиповски, адреса 

на е-пошта: filipovski.zlatko@gmail.com телефон/факс: 
02/3078098 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на средства за хигиена и средства за од-

ржување на чистота во чисти соби во производство 
на радиофармацевтски препарати 

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 УИ ПЕТ на РСМ, ул. „Белдски договор“ 
бр.10 Скопје 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

производи за лична нега 
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. Детергент за машинско перење со дезинфекцио-

но дејство 
2. Алкохолен антисептик за раце и диспанзер 
3. Концентриран дезинфектант за чистење 
4. Хлорни таблети за дезинфекција 
5. Дезинфекциско средство за текстил 
6. Крпа за моп 
7. Полипропиленски крпи во ролна 
8. Полиестерски крпи за дезинфекција во чисти 

соби 
9. Полипропиленски влажни марамчиња 
10. Микрофибер МОП крпа за повеќекратна упот-

реба 
11. Микрофибер МОП крпа за еднократна употреба 
12. Стерилен површински активен производ за чис-

тење и дезинфекција 
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 
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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): Да 

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 - образец ДРД 

или потврда за регистрирана дејност.  
- За деловите од техничката спецификација од Дел 

1 до Дел 5 и Дел 12, економскиот оператор треба да по-
седува важечко Одобрение за вршење на дејност про-
мет со хемикалии издадено од Министерство за здрав-
ство. 

 
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 

17.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

година во 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 г. во 10:00 часот, место: ЈЗУ УИ 
ПЕТ на РСМ, ул. „Бледски договор“ бр.10 Скопје 

V.5) Дополнителни информации Видот на поста-
пката се менува од Набавка од мала вредност во Поед-
ноставена отворена постапка, бидејки се бааат допол-
нителни услови во делот на способност за вршење про-
фесионална дејност. 

V.6) Датум на објава: 1.11.2021 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: 18690/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клинич-

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

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

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

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33600000-6 - Фармацевтски производи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. C02CA06 URAPIDIL  раствор за инјектирање  

25mg/5ml ампула 
2. C03DA01 SPIRONOLACTONE таблети 100mg 

таблета 
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3. C03DA01 SPIRONOLACTONE таблети/обложена 
таблета 25 mg таблета 

4. N01AB08 SEVOFLURANE пареа за инхалирање 
,течност 100% шише  250мл 

5. N01AH06 REMIFENTANIL прашок за раствор за 
инфузија 2 mg ампула 

6. N01AX01 DROPERIDOL раствор за инјектирање 
2,5mg/ml амула 

7. N02AA01 MORPHINE   раствор за инјектирање  
20mg/ml ампула 

8. S01BA01 DEXAMETHAZONE  капки за око,рас-
твор( суспензија) 1mg/ml шише со вградена капалка 

9. S01GX09 OLOPATADINE  капки за око,раствор 
1mg/ml шише со вградена капалка/шише со капалка  x 
5мл 

10. S01FA06 TROPICAMIDE капки за око 0.5mg/ml 
шише со капалка x 15мл 

11. N01BB02 LIDOCAINE спреј 100mg/ml темно 
шише со пумпапа и распркувач  50мл 

12. N01BB10 LEVOBUPIVACAIN раствор за инјек-
тирање 5mg/ml ампула 

13. N05CM18 DEXMEDETOMIDINE раствор за ин-
јектирање 200mcg/2ml ампула 

14. R03BB01 IPRATROPIUM инхалациски раствор 
за небулизатор 250mcg/2 ml виала 

15. N07AB01 CARBACHOL  капки за око,интраоку-
ларен раствор 0.01% виала 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ЕО треба да има решение за вршење дејност промет 

на големо со медицински средства од Агенција за леко-
ви  на РСМ согласно со Закон за лекови  и медицински 
средства или решение за промет со хемикалии од Ми-
нистерство за здравтсво на РСМ. 5.3.1.3 За да ја докаже 
способноста за вршење професионална дејност, еко-
номскиот оператор треба да достави: – Потврда за ре-
гистрирана дејност како доказ дека е регистриран како 
физичко или правно лице за вршење на дејноста пов-
рзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа 
на соодветно професионално здружение согласно со 
прописите на земјата каде што е регистриран. -Копија 
од решение за вршење дејност промет на големо со ле-
кови од Агенција за лекови и медицински средства 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 

19.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

13.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 19.11.2021 г. во 10:00 часот, место: Клиничка 
болница Битола 

V.5) Дополнителни информации  
Информации на тел. 047-243-380 или моб. 076-369-

012 во набавна служба. 
V.6) Датум на објава: 1.11.2021 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: 18694/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комуна-

лец – Кавадарци 
I.1.2) Адреса: ул. „Индустриска“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Кавадарци – 1430 



3 ноември 2021  Бр. 247 - Стр. 33 
 
 

Огласи  
 

I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Невенка Ралева, адреса на е-

пошта: nevenka.kav@gmail.com телефон/факс: 
043/410351 

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: 
Реконструкција на водовод и канализација на 

ул. „41 Девизија“ 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

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

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45231300-8 - Градежни работи за водоводи и кана-

лизации 
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: 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: 
ДА 
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: 

- Опис на техничкиот персонал и техничките орга-
ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не; - минимум два (2) градежни инже-
нери со важечка Б лиценца, - минимум два (2) техни-
чари, - минимум еден(1) геодет, 

- 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: 

- изведувачот е потребно да поседува  градежна ме-
ханизација и тоа:ровокопач минимум два броја, кипер 
минимум два броја, други помали машини вибро 
плоча, вибро жаба и еден ваљак доказ за поседување на 
истите (со изјава за техничката опрема), која давателот 
на услугите или изведувачот на работите ја има на рас-
полагање за извршување на договорот.  

- Обврска на изведувачот да обезбеди проект за из-
мена на режим на сообраќај пред вовед во работа,  

- Изведувачот да достави динамички план за реали-
зација на предметот на набавка,  

- Изведувачот е должен при извршување на работа-
та доколку настане некој дефект(телефонски кабел, 
струен кабел, водоводна линија или други непредвиде-
ни дефекти е должен самиот да ги санира во разумен 
рок,  

- Изведувачот е должен да изврши правилна сигна-
лизација и оградување на просторот каде што ке се вр-
шат градежните активности. 

- 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: 
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- со листа на работи извршени во последните три 
години од ваков или сличен тип на работа или догово-
ри над 3.000.000 денари, со приложување потврда за 
задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку e тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
три години, што го наведува во тендерската документа-
ција; 

 
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 

16.11.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.11.2021 г. во 12:00 часот, место: ЈП Кому-
налец Кавадарци 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.11.2021 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: 18696/2021 
 
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 Андреески, ад-

реса на е-пошта: aleksandar.andreevski@mnavigation.mk 
телефон/факс: 070383676 

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: 
Резервни модули за Thales ILS 420 
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: М-НАВ, Меѓународен Аеродром Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 

II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
32352200-7 - Резервни делови и додатоци за радари 
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,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.11.2021 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.11.2021 г. во 11:00 часот, место: админис-
тративните простории на М-НАВ АД Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.11.2021 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: 18697/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Градска 

општа болница „8-ми Септември“ Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Бледски договор“ б. б. Скопје 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ѓорѓе Тошиќ, адреса на е-

пошта: tosic@bolnica.org.mk телефон/факс: 02/30 87 
410 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Медицински потрошен материјал за ФАКО про-

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

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

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33140000-3 - Медицински потрошен материјал 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 

Дел број. Опис на делот за набавка 
1. 1 BSS (балансиран стерилен раствор) стерилен 

раствор во пакување од 500ml 
2. 2 Боја за предна капсула, Trypan blue 0,6 mg/ml, 

воден изотоничен раствор 
3. Вискоеластик дисперзивен кохезивен. Високо 

прочистен биосинтетски NaHa + сорбитол со својства 
на кохезивно дисперзивен  вискоеластик. Концентра-
ција на NaHa од 1,6 mg/ml до 1,8 mg/ml. Спакуван во 
шприц од мин. 1,2ml 

4. 4 Вискоеластик од 1% до 1,4%, 1ml. Високо про-
чистен биосинтетски NaHa со својства на кохезивен 
вискоеластик. Концентрација на NaHa од 1 mg/ml до 
1,4 mg/ml. Спакуван во шприц од мин. 1ml 

5. 5 Вискоеластик од 2% до 2,5%. Хидроксипропил-
метилцелулоза (HPMC) 

6. 6 Канила за капсулорекса 25G x 5/8 in (48-50) x 
14-16mm 

7. 7 Канила за хидродисекција 27G 40x22mm 
8. 8 Карбахол раствор за интраокуларна употреба, 

0,01% изотоничен воден раствор 
9. 9 Касета со црева за факоемулзија од 150cm до 

200cm за фако апарат Stellaris Elite или еквивалент 
10. 10 Офталмолошки каутер, каутеризација на нис-

ка температура, за еднократна употреба со завршеток 
Fine Tip од 450° до 650°C 

11. 11 Офталмолошки микрохируршки нож за гла-
вен рез (mаin port), стерилен, за една употреба, со плас-
тична рачка ангулирана према сечилото, со двострано 
ангулирано сечиво од аустеничен челик (hard fiber 
stailess steel), широчина на сечиво од 2,2mm - 2,6mm,  
должина на ангулација од 6,0mm - 8,0mm 

12. 12 Офталмолошки микрохируршки нож за спо-
реден рез (side port), стерилен, за една употреба, со 
пластична рачка ангулирана према сечилото, со двос-
трано ангулирано сечиво од аустеничен челик (hard 
fiber stailess steel), широчина на сечиво од 1,2mm - 
1,5mm 

13. 13 Офталмолошки микрохируршки нож за тан-
геционална аблација на епител на роговицата (Crescent 
knife), заоблен, стерилен, за една употреба, со пластич-
на рачка ангулирана према сечилото, со двострано ан-
гулирано сечиво од аустеничен челик (hard fiber stailess 
steel) 

14. 14 Систем за иригација -аспирација на предна 
комора со силиконски наставок и рачка за еднократна 
употреба, компатибилен за рез од 2,4mm - 2,6mm 

15. 15 Слив за фако тип, за рез од 2,2mm - 2,4mm и 
надворешен дијаметар од 0,74mm -0,95mm, за еднок-
ратна употреба, компатибилен на апарат Stellaris Elite 
или еквивалент 

16. 16 Сонда за предна витректомија за фако апарат 
Stellaris Elite или еквивалент 

17. 17 Фако тип,  за апарат Stellaris Elite или еквива-
лент, дијаметар од 0,74mm - 0,95mm, 30 степени закри-
вен,  компатибилен со должина на инцизија од 2,2mm - 
2,4mm, за еднократна употреба 

18. 18 Фако тип,  за фако рачка Озил за апарат Ин-
финити или еквивалент, дијаметар  од 0,9mm 30 степе-
ни закосеност на врвот, закривеност од 10 степени, со 
соодветни два слива компатибилен со должина на 
инцизија од минимум 2,4mm до максимум 2,6mm, за 
повеќекратна употреба 

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 
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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 документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ства и дека е запишан во регистарот на правни лица за 
промет на големо со медицински средства согласно од-
редбите од Законот за лековите и медицински средства. 

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

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

1.12.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 1.12.2021 во 9:00 часот, место: ЈЗУ Градска 
општа болница „8-ми Септември“ Скопје, ул.„Бледски 
договор“ б. б., Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.11.2021 
 
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: 18699/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница - Куманово 
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Зорица Петрушевска адреса 

на е-пошта: jnopstabolnicaku@gmail.com телефон/факс: 
031/425-524 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на следнава адреса 
bojan.velkovski89@gmail.com, 078/407-827, 

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

Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски ус-
луги 

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

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

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

ник Шифра Опис 
64200000-8 - Телекомуникациски услуги 
64212000-5 - Услуги на мобилна телефонија 
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 
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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 - ДРД образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

16.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.11.2021 година во 10:00 часот, место: ЈЗУ 
Општа болница - Куманово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава:1.11.2021 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: 18700/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Градска 

општа болница „8-ми Септември“ Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Бледски договор“ б. б. Скопје 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сашка Ангеловска, адреса на 

е-пошта: saska.angelovska@bolnica.org.mk теле-
фон/факс: 02/3 087-410 

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 – Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

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

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

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

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

ник Шифра Опис 
33731110-7 - Интраокуларни леќи 
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 Интраокуларни едноделни меки хидрофобни 

асферични, биконвексни, заднокоморни леќи изработе-
ни од хидрофобен акрилат со докажано glistenin free 
својство и УВ филтер 

2. 2 Интраокуларни едноделни меки хидрофобни 
асферични, биконвексни, заднокоморни леќи изработе-
ни од хидрофобен акрилат со инкорпорирано природно 
жолто филтрирање (Natural Yellow filter) за заштита на 
ретина, УВ филтер и филтер за виолетова светлина 

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, 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: 
- Решение за промет на големо со медицински сред-

ства и дека е запишан во регистарот на правни лица за 
промет на големо со медицински средства согласно од-
редбите од Законот за лековите и медицински средства. 

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

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

16.11.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.11.2021 година во 9:00 часот, место: ЈЗУ 
Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје, ул. 
„Бледски договор“ б. б. Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава:1.11.2021 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: 18702/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

супервизија на осигурување 
I.1.2) Адреса: ул. „Васил Главинов“ бр. 12 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Јанковска, адреса на 

е-пошта: natasa.jankovska@aso.mk телефон/факс: 
078207264 

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 – Друго. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Обука за сметководствени стандарди и разлика-

та со меѓународните сметководствени стандарди за 
осигурителните друштва 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 616.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 24 Образовни услуги и услу-
ги за стручно усовршување 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје, Агенција за супервизија на осигурување 

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 
80000000-4 - Услуги за обука и образование 
80500000-9 - Услуги за обука 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 2 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, 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 
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IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.11.2021 година во 13:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.11.2021 г. во 13:30 часот, место: Скопје, 
Агенција за супервизија на осигурување 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.11.2021 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: 18704/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Водовод 

и канализација – Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Александар Македонски“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 

I.1.5) Лице за контакт: Марија Солуноска, адреса на 
е-пошта: marijasolunoska@yahoo.com телефон/факс: 
048/421-775 

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: 

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: 
Санација на ровови и ударни дупки 
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: Местото на извршување на услугите ќе биде точ-
но определено од страна на Договорниот орган. 

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 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 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ 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 

16.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.11.2021 година во 10:00 часот, место: ЈКП 
„Водовод и канализација“ Прилеп ул. ,,Александар Ма-
кедонски“ бр.559 Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.11.2021 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: 18706/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД МЕПСО 
I.1.2) Адреса: ул. „Максим Горки“ бр. 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ирена Трајковска, адреса на 

е-пошта: irena.trajkovska@mepso.com.mk телефон/факс: 
3 149-693 

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: 

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: 
Набавка и инсталација на батерии за за систе-

мот за УПС на NDC 
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: Р Македонија 

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 
31154000-0 - Уреди за непрекинато напојување со 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 извршени испораки или сервисни услуги на 
УПС уреди во последните 5 (пет) години 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Систем за менаџмент со квалитет МКС EN ISO 

9001:2015 или еквивалентно со кој се потврдува прид-
ржување до одредени стандарди за гаранција на квали-
тет засновани врз релевантните европски и меѓународ-
ни стандарди,  

- Економскиот оператор потребно е да обезбеди и 
безбедносна оперативна процедура за извршување на 
работите согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 
27001:2017 или еквивалентно 

- Стандарди за управување со животна средина: 
- МКС EN ISO 14001:2015 или еквивалентно (Сис-

теми 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 

30.11.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

24.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 26.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 30.11.2021 година во 12:00 часот, место: АД 
МЕПСО,  ул. „Максим Горки“ бр. 4 Скопје 

V.5) Дополнителни информации Тендерската доку-
ментација може да се преземе преку ЕСЈН 

V.6) Датум на објава: 1.11.2021 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: 18712/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД МЕПСО 
I.1.2) Адреса: ул. „Максим Горки“ бр. 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јовица Саздовски, адреса на 

е-пошта: jovicas@mepso.com.mk телефон/факс: 3149-
695 

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: 
Одржување на системот за непрекунато напоју-

вање (UPS 2x100 kVa за НДЦ) 
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: Дирекцијата на АД МЕПСО на ул. Максим Горки 
бр.4 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 техничките спецификации во 
Тендерската 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: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Да 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: 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, 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: Да 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека 
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно 
со прописите на земјата каде што е регистриран 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со 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 извршени испораки или сервисни услуги на 
УПС уреди во последните 5 (пет) години согласно ба-
рањата во Техничките спецификации 

- 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 2 лица со најмалку 2 го-
дини работно искуство во инсталација, конфигурација, 
односно сервисирање на УПС системи кои се предмет 
одржување на оваа ЈН согласно барањата во Технички-
те спецификации, без оглед на тоа дали се вработени 
кај економскиот оператор или не 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Важечки сертификат за МКС EN ISO 9001:2015 

или еквивалентно (Системи за менаџмент со квалитет), 
издаден од независно акредитирано сертификациско 
тело, со број, датум на издавање и актуелна важност на 
сертификатот  

- Важечки сертификат за МКС EN ISO/IEC 
27001:2017 или еквивалентно издаден од независно ак-
редитирано сертификациско тело, со број, датум на из-
давање и актуелна важност на сертификатот и Изјава за 
обезбедување на безбедносна оперативна процедура за 
извршување на работите. 

- Стандарди за управување со животна средина: 
Важечки сертификат за МКС EN ISO 14001:2015 

или еквивалентно (Системи за менаџмент на животна 
средина  

- Барања со упатства за користење) издаден од неза-
висно акредитирано сертификациско тело, со број, да-
тум на издавање и актуелна важност на сертификатот. 

 
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 

6.12.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

30.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 2.12.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 6.12.2021 г. во 12:00 часот, место: АД 
МЕПСО,  ул. „Максим Горки“ бр. 4 Скопје 

V.5) Дополнителни информации Тендерската доку-
ментација може да се преземе преку ЕСЈН 

V.6) Датум на објава: 1.11.2021 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: 18713/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ва-

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

пошта: administracija@valandovo.gov.mk телефон/факс: 
034/382007 

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. 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на течни горива за моторните возила на 

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

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

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09100000-0 - Горива 
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: 
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: 
- ДРД образец; - Лиценца за вршење енергетска деј-

ност – трговија со нафта и нафтени деривати – издаде-
на од Регулаторна комисија на РСМ;  

- Изјава за користење на систем за безготовинско 
плаќање и  

- Изјава за располагање, односно обезбедување на 
минимум една бензинска пумпа во радиус од 10 км од 
седиштето на договорниот орган. 

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

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

16.11.2021 година во 15:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.11.2021 г. во 15:00 часот, место: Општина 
Валандово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.11.2021 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: 18714/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Дирекција за 

технолошки индустриски развојни зони 
I.1.2) Адреса: бул. „Партизански одреди“ бр.2, 

П.Фах 311 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Нина Ристов, адреса на е-пошта: 

nina.popovik@fez.gov.mk телефон/факс: 02 3111 166 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуги за приватно обезбедување на ТИРЗ зони 

и надградба, сервисирање и одржување на системи 
за видео надзор по ТИР зони 



 Стр. 44 - Бр. 247                                                                                      3 ноември 2021 
 
 

Огласи  
 

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

Категорија на услуга број: 23 Истражни и безбедносни 
услуги, освен услуги за транспорт со блиндирани во-
зила 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ТИРЗ Скопје 1 и ТИРЗ Скопје 2, Дирекција за 
ТИРЗ, ТИРЗ Кичево, ТИРЗ Струга, ТИРЗ Прилеп, ТИ-
РЗ Штип, ТИРЗ 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: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
50324100-3 - Услуги за одржување на системи 
50343000-1 - Услуги за поправка и одржување на 

видео опрема 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
79713000-5 - Чуварски услуги 
50300000-8 - Поправка, одржување и сродни услуги 

поврзани со персонални компјутери, канцелариска оп-
рема, телекомуникациска и аудио-визуелна опрема 

79710000-4 - Услуги за безбедност 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? 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: 
Дозвола за приватно обезбедување во вид на дава-

ње услуги за физичко обезбедување издадена од Ми-
нистерството за внатрешни работи, согласно Законот 
за приватно обезбедување 

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: 

Понудувачот да има најмалку 3 договори склучени 
и реализирани во последните 3 (три) години за изврше-
ни исти или слични услуги со предметот на набвката; 

- 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: 

- Понудувачот да поседува или да има на распола-
гање минимум 75 (седумдесетипет) службени легити-
мации издадени од Комората на Р Македонија за обез-
бедување  

- Понудувачот да има на располагање најмалку 25 
(дваесетипет) видно обележени патролни возила со 
ГПС системи;  

- Понудувачот да поседува или да има на распола-
гање најмалку 20 (дваесет) парчиња оружје   

- Понудувачот да поседува или да има на распола-
гање најмалку 30 (триесет) рачни радио станици  

- Понудувачот да поседува дозволи за поседување 
на оружје најмалку 20 (дваесет) дозволи. 

 
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 

1.12.2021 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 1.12.2021 во 11:00 часот, место: Дирекција за 
ТИРЗ на бул. Партизански одреди бр. 2, 1000 Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.11.2021 
 
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: 18715/2021 
 
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, адре-

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: 
Екстра лесно масло за горење-нафта 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000 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: ОУД „Лазар Лазаревски“ – Велес, ул. „Д-р Хрис-
то Татарчев“ бр.3, 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 екстра лесно масло за горење-нафта за 

потребите на ОУД „Лазар Лазаревски“ – Велес 
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 1.12.2021 година  
се планира да заврши 30.11.2022 година 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена 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: 
- ДРД Образец  
- Лиценца за вршење на енергетска дејност- тргови-

ја со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-
рива за транспорт-трговија на големо со масло за го-
рење- екстра лесно 1 (ЕЛ1) издадена  од Регулаторната 
Комисија за енергетика 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 

16.11.2021 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.11.2021 година во 13:00 часот, место: ОУД 
„Лазар Лазаревски“ – Велес 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.11.2021 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: 18719/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

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

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

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

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

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

јавна набавка: 
Набавка на медицински потрошен материјал 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
33140000-3 - Медицински потрошен материјал 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Централен венски порт за имплантирање со био-

компатибилна силиконска база, компатибилен со нук-
леарна магнетна резонанца, со нетранспарентен едно-
луменски силиконски венски катетер со приклучување 
и механизам за сигурно прикачување и заклучување, со 
димензија 6.6F,  должина 75cm, со волумен 0.6ml, с ов-
натрешен дијаметар 1mm, длабински маркер и на секој 
1cm 

2. Централенвенскикатетерзадолготрајнааплика-
ција,  дволуменскисетсоставенод: радионетранспарен-
тенсиликонскикатетерсодимензии  7F, должина 65cm, 
волумен 0.6 - 0.8ml, соантибактерискикаф, еднажица-
водич  " Ј " врв 50cm, содвекапачињазазатварање , вне-
сувач што се раздвојува на два дела, дилататор, туне-
лер, иглаод  19G, еденшприцод 20ml 

3. Централенвенскикатетерзадолготрајнааплика-
ција, еднолуменскисетсоставенод: радионетранспарен-
тен силиконски катетер со димензии  4.2 F, должина 
71cm, волумен 0.3ml, соантибактерискикаф, еднажица-
водич  "Ј" врв 30cm, сокапачезазатварање, внесувачш-
тосераздвојуванадвадела, дилататор, тунелер, иглаод  
20G 4cm, еденшприцод 12ml 

4. Бактерициденфилтерминимум 0.45µм за повеќек-
ратно извлекување на парентерална терапија 

5. Дозиметарсодолжинаод 180 см за мерењенаволу-
мен - заутврдувањенамалатечностзапаранетералнатера-
пијасоконтејнерод 150 мл 

6. Систем за инфузија со уред за прецизна регула-
ција на интравенозна инфузија со должина на линијата 
од 180 см, 

7. Стериленкомплетзаперкутанахепаталнабиопсија-
поМенгиниметод,  којсодржитроделеншприцодмин. 10 
мл , иглазабиопсијасодијаметарод 17 Г ( 1,4мм ) и од  
18 Г / 1.2мм,  соминимумдијаметарод  0,9мм и мини-
мумдолжинаод  40 мм 

8. Дрвенипрегледнишпатулисомаксимумдолжинаод 
15 см и максимумширинадо 2 см ,  +/- 5%, паковање 
1/100 

9. Топломерихуманибезжива .подложнинадезин-
фекција , сомернатемпературанаточностод + / - 0,1 сте-
пен 

10. Уринарникесизакатетрисо T испуст, изработе-
ниодпровиденполиетилен ,градуиранивомл ,  одмини-
мум 2000 ml, стерилнизаеднократнаупотребасоунивер-
заленконектор . 

11. Уринарнипедијатрискикеси   -изработениодпро-
виденполиетилен,  соефикаснолепењесоантиалерген-
скалепливатрака , доминимум 10 мл, градуиранивомл , 
пластични 

12. Бебисистеми - минивенод 21 Г до 25 Г, стерил-
низаеу 

13. Фoлиевикатетри ,одлатексобложенисосиликон, 
уринарни ,совеличинаод 6  фрдо 10 фр  – двока-
нални,стерилни,  заеднократнаупотреба 

14. Ендотрахеалнитубусисокафсовеличинаод 3 до 7 
-градуирани ,соминим. должина од 10 см , ПВЦ, сово-
луменнакафотодминимум 2 кубнисм,  стерилнизаед-
нократнаупотреба 

15. Силиконскифолиевикатетри,  уринарни, величи-
наод 8 до 14  стерилнизаеднократнаупотреба 

16. Кесизастерилизацијабезфалта, сопроцесенинди-
каторзастерилизацијанаводенапареа, формалдехид и 
етиленоксидстерилизација  32cmx50cm,  +/- 5% 

17. Кесизастерилизацијабезфалта, сопроцесенинди-
каторзастерилизацијанаводенапареа, формалдехид и 
етиленоксидстерилизација 10cmx30cm,  +/- 5% 

18. Кесизастерилизацијабезфалта, сопроцесенинди-
каторзастерилизацијанаводенапареа, формалдехид и 
етиленоксидстерилизација 15cmx27cm , +/- 5% 

19. Кесизастерилизацијабезфалта, сопроцесенинди-
каторзастерилизацијанаводенапареа, формалдехид и 
етиленоксидстерилизација 9cmx23cm , +/- 5% 

20. Кесизастерилизацијабезфалта, сопроцесенинди-
каторзастерилизацијанаводенапареа, формалдехид и 
етиленоксидстерилизација 10cmx40cm , +/- 5% 

21. Ролназастерилизацијасофалта, сопроцесенинди-
каторзастерилизацијанаводенапареа, формалдехид и 
етиленоксидстерилизација, 10cmх5, +/- 5% 

22. Ролназастерилизацијабезфалта, сопроцесенин-
дикаторзастерилизацијанаводенапареа, формалдехид и 
етиленоксидстерилизација 10cm, +/- 5% 

23. Хартијазастерилизацијакреп,  грамажаодмини-
мум 60гр./М2 содимензииод     100cm x 100cm +/- 5% 

24. Хартијазастерилизацијазајакнаткреп, зајакна-
тацелулозасосинтетичкилепак,  грамажаодминимум  
60гр./М2  , содимензииод      100cm x 100cm+/- 5% 

25. Лепливахартиеналента, ролнабезиндикаторми-
нимумширинаод 19mm 

26. Сетзаексангвинатрансфузија– (умбиликалнасон-
дасоцревозаодводсомин. 15 Fr  и должинаод мин.37 см 
, иглаод мин.115 мм х 0, 5 мм ( 25 Г ), газаодмин.шири-
на 350 мм  и мин.должинадо 50мм – сетзаобработкана-
менувањенакрвтанависокажолтицанановороденидеца ) 
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27. Трансфериглазапретурање - замиксирањенасте-
рилнираствори ,стерилнизаеднократнаупотреба, соубо-
денделнадватакраја - пластични 

28. Педијатрискатрахеостомскаканилаизграденаод-
мекматеријалштонесодржи DEHP, безкаф, и сотранспа-
рентенделзафиксацијазаподобравидливостнакожата-
поднего.,големини: 2,5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 (стан-
дарднадолжина) 

29. Конектор  -пренесувачзаинфузијавоминимум  3 
правци 

30. Скалпел - ножеоднерѓосувачкичеликсоостар-
врвзадасеизбегнеефектотнаинкаврзкожата,    - број 20 

31. Педијатрискисиликонскимаскизакислородсоу-
ниверзаленконектор ,соцрево , стерилни , заеднократ-
наупотреба 

32. Гастричнасондазаисхрана - од  6 FG до 12 ФГ , 
изработенасонетоксичен ПВЦ материјалсомек и заоб-
ленврвсо 1 отвор , заеднократнаупотреба , стреилни ,  
соминимумдолжинаод 40 см, 

33. Сетзасукцијанамукос-  составенодстерилначаш-
касоминимумод 25 мл , конекторноцревосоминимум-
должинаод 30 см  и аспирационенкатетерсовеличинаод    
6  ФГ do 10FG 

34. Тубусендотрахеален, безкафсовеличина 2 ,5 до 
6 -  стерилен, ораленодбиокомпатибилен ПВЦ сопози-
цискииндикаторзапозицирањенатубусот, градуиран, 
соконекторатрауматски , соминим.должинаод 10 см , 
заеу 

35. Ректаленкатетер  Fсовеличина   16  Ф и 18 Ф  -  
стерилен,  градуиран ,совисококвалитетнатуба ПВЦ со-
силикон , заобленврвсолатералниотвори , соминимдол-
жинаод 10 см,  за еднократна употреба 

36. Умбиликалникактери - стерилни ,созаобленврв-
совеличина  FG 4,   соминимумдолжинаод 48 см ,до-
максимумдолжинаод 60 см , заеднократнаупотреба 

37. Нелатонпедијатрискикатетри , - од 6 ФГ, и од 8 
Ф , совисоковалитетен ПВЦ сообликуванврв, 2 лате-
ралниотвори, универзаленконектор, соминим. должи-
наод 40см домаксимум 42см ,уринарни  , стерилнизаед-
нократнаупотреба 

38. Ендотрахеалниаспирационикатетри, oд 6 ФГ до 
12 ФГ соминим. должина од 40 см ,совисококвалитетна 
ПВЦ туба , сообликуванотвор, со 2 латералниотвори , 
универзаленконектор, стерилнизаеднократнаупотреба 

39. Конекторноуниверзалноцревосоминимумдол-
жинаод 2 м,  - величина  30 фг  , 32 фг 

40. Педијатрискимаскисиликонскизаинхалацијасо-
небулајзер ,соуниверзаленконектор ,заеднократнаупот-
реба , стерилни 

41. Сетзареанимација - комплетсобалонзареанима-
цијасокапацитетодминимум 500 мл ,сорезервоарсоком-
плетодминимумдвемаскисоминимумвеличинаод 1 до 2  
,ицревозакислородсоможносзастерелизација 

42. Сетзареанимација-  комлпетсобалонсокапаците-
тодминимум  250 мл , сорезервоар , маскиминимумдве-
совеличинаод 0 до 1 ,исоцревозакислород ( запремату-
руси ) соможносзастерелизација 

43. Сетзареанимација  - комплетсобалонодминимум  
750 мл, сорезервоарзакислород , соминимумдвемаски - 
соминимумголемина- величина  3 исоервеиминимум-
трипарчињасоможносзастерелизација 

44. Сетзареанимација  - комплетсобалонодминимум  
1600 мл , сорезервоарзакислород , соминимумдвемаски 
- соминимумголемина- величина  3 исоервеиминимум-
трипарчињасоможносзастерелизација 

45. Езмаркова повеска со копче со минимум должи-
на од 40 см 

46. Торакални дренови величина 8  и 10 
47. Торакални дренови величина 12 ,  14  и 16 
48. Носници за кислород за новороденчиња и доен-

чиња - силиконски со величина 0, 1 и 2 

49. Текстилен фластер-Фластер од неткаен текстил 
во ролна, изработен од 100% полиестер со површинска 
маса 

50. Системи за инфузија, со минимум должина од 
140 см, со навој (luer lock)со воздушен бактериски фил-
тер 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 15.12.2021 
се планира да заврши 15.12.2022 
Период во месеци:  12 или 365 дена   
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дицински средства согласно Законот за лекови и ме-
дицински средства. 
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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 

17.11.2021 година,  14:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година,  15:30 часот  
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година, во 14:00 часот, место: ЈЗУ 
УК за детски болести 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18720/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

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

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Поправка, сервисирање и тековно оддржување 

на медицинска опрема 
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: ЈЗУ УК за детски болести 

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

јавна набавка: 
Сервисирање и тековно одржување –поправка и на-

бавка на резервни делови на медицинска опрема по по-
вик 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 

Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-
ник 

Шифра Опис 
50400000-9 - Услуги за поправка и одржување на 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Топло легло- Baby term - и подвижма лампа за 

фототерапија - Ginevrri,  и др. 
2. Топло легло- Baby term  и Фото лампа за инкуба-

тори и за фототерапија   -  Bistos 
3. Фото лампа за инкубатори и за фототерапија   

Ginevrri , elektromedical bl-pp,neo blue corn, el  nis   и др. 
4. Аспиратори - разни - Gima ,New askir, flaem, 

sunrise medical, de vilbiss, ca-mi, vega, ardo , in line 
suctioni,Medela, D evilbiss, ca mi ,   dr. 

5. ЕКГ - разни Schiller , Fukuda denshi, Hellige , 
EK56, Biocare , scilller, Cardioline , bionet, и Холтери -  
recorder 

6. Монитори - разни Agilent / M03046A, Biocare / 
IM 12, Bionet, Simens ,Iocape ,Noal force,  Helt porce, 
Tavas Fx2, Fxilips, esential , umove 

7. Дигестер - Telsat citozar,  Cytosar, Hera save, Nuve 
MN 120, hereus 

8. Ваги за мерење на тежина - разни Cas, Libela, 
Delta5 , TTM, Holtain,Esiit, Sartorius, Mettler, MRS- bps , 
kern, maksima, girafe, soehnle, taurus, Leon, Fazini , 
Tehnica , seca, retecta 

9. Инфузиомат - Инфузиони пумпи –mindray 
10. Инфузиони пумпи  -  перфузори - Braun, terumo 
11. Видео ЕЕГ 
12. ЕЕГ  апарат -  Neurorapid, Neutravid ,  Olympic, 

CFM, BTLO8SD,neuron spectrum 1 
13. Перфузори - Frezenius , nelcore, biocare,  i dr 
14. Пулс оксиметри - разни,  Nellcor / NPB-290, 

npv,supertobi ,accuro , chrmcare,contec, I dr 
15. Микроскопи - разни Carl Zeiss, Jena, nikon, 

Olyimpus 
16. Инхалатори - разни - Omron, e-med, clineb-ca-mi, 

Pico neb, master,pari master, Gima , nikoneb,aerocare, 
fazini,care medical, pari boy,hikonep,elektroplastika 

17. Апарати за мерење на крвен притисок - разни  - 
живини , манометарски ,холтери - Meditech, Recorder 
DMS 300 - 3 A 

18. Центрифуги - разни , ependorf, hereus, dominique 
dutsher, jouan 

19. Апарат за screening на слух 
20. Пипетори - разни од 50мл, 100мл, 200мл . 

1000мл, multisteper,thermo scietific, eppendorf 
21. Плазматерм  - Barkey 
22. Водено купатило- memert - delta plus, Haake, 

kottermann D  3165 
23. Апарат за кислород / дозна за О2- Dreger 
24. Апарат за Торакална Дренажа  и аспиратор на 

вакуум - Дрегер 
25. Дефибрилатор - Cardio serv, Life point , cardio- 

aid 200 -B и др. 
26. Ларингоскопи - разни 
27. Инкубатори - Giraffe,  и монитори DASH 4000 
28. Инкубатори - разни - ,Novus, Ginevri,120 TI, 
29. Инкубатори – David 
30. Стол за реанимација - Бебитерм 8004 - Dreger 
31. Респиратор Babylog 8000,  Дрегер , Oxylog 1000 
32. Транспортен респиратор Дрегер Oxylog 1000 
33. Инкубатор Isolette C 2000, Dreger 
34. Транспортен Инкубатор ТИ 500 - Dreger 
35. Инкубатори  - Novus 
36. Респиратор - mekicks ventila tor 
37. Респиратор -  siarettron 
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38. Респиратор -  Stepha N sophie 
39. Загревач на млека – sumer 
40. Машина за дезинфекција - miele G 7831 
41. Апарат за назалено вентилирање и респиратор-

на подршка -  CPAP Medin CNO 
42. Ехо апарат -   Aloka , 
43. Ехо апарат -   Toshiba tus X200 
44. Континуиран мерач на гликемија - Medtronic - 

gardian 
45. Ехо апарат - разни - Sono Scape, Philips 
46. Ехо апарат - разни - Mindray, DP 50 ,DC 7, DC 

70   , 
47. Апарат за вакум и кислород - редуцири за боци 

за О2, редуцири за О2 , боца за кислород - разни - 
Behringer, methos ,medicop, mediline, new life, medimetar 
, и др. 

48. Апарат за спирометрија - Flowscreem pro jaeger, 
micro medical, mir, 

49. Рентген апарат - Intermedical Compact 
50. Рентген апарат -, Shimadzu 
51. Апарат за механичка вентилација - респиратори, 

Maquet - Серво –I 
52. Вентилатор - Ресиратор   Mekant mekicks, 
53. Апарат за механичка вентилација Stephan - 

sophie 
54. СТЕРИЛИЗАТОР- Melageuroklav 23 VS 
55. Апарат за гастроскопија - Пентакс 
56. ПХ метар со именданса - Olimpus MMS 
57. Апарат за гастроскопија и колоноскопија   - 

Olimpus 
58. Машини за чистење на апаратура - Olimpus, 

mini ETD 2 plus 
59. Aпарат за испитување на гасови за дишни па-

тишта за асма - NIOX Vero 
60. Апарат за вентилација NEOPUF 
61. Скенер на вени - vein viewer 
62. Централна станица - со монитор и кукиште 

Philips 
63. Отворена комора со проточен стерилен воздух – 

Jouan 
64. Апарат - PCR машина - Biometra, TZ 

Termocycler 
65. Gel cam camera со УВ илуминар - Polaroid 
66. Инкубатор (60C, CO 2) - Hereus, Orbital 
67. Вертикална и хоризонтална електрофореза - 

P10DS, Sigma, Consort E 835, сет за електорфореза bio 
rad 

68. Апарат за Ректална биопсија - Samo, LD 900 - 00 
69. Апарат за неонатален скрининг - Delfia disk 

removver (отстранувач на дискови), Victor2 D (флуори-
метар), Delfia wash,  (апарат за перење на плочи), ме-
шалка Biosan, plate shake, plate punch 

70. Стерилен кабиет - Miniflo 2 
71. Водено купатило Jouan MRS, Orbital moton 
72. Aпарат за ПХ метрија – Saratorius 
73. Термостат со проточен CO2 – memmet 
74. Апарат за амплификација на гени - Veriti 
75. Печка за хибридизација - Hubriliker 2000, Chip 

scanner, fluidics station 450, Hybridization oven 645 
76. Апарати за метаболен скрининг: Генератор за 

азот Gene - Waters, вакум пумпа sogevac, масен детек-
тор acquity 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.12.2021 
се планира да заврши 1.12.2022 
Период во месеци:  12 или 365 дена   
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 

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

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

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

говорот: 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 
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: 

економскиот оператор да има реализирано најмалку 
3 договори од областа на предметната набавка во по-
следните три 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: 

Сертификат од минимум 1 обучен сервисен инжи-
њер кој има посетувано обука за сервис кај производи-
телот (со прилог сертификат), без оглед на тоа дали е 
вработен во економскиот оператор или не. Авториза-
ција од производителот на опремата дека фирмата е ов-
ластена да ја сервисира опремата. 
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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 

2.12.2021 година, 14:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

24.11.2021 година,  15:30 часот  
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 26.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 2.12.2021 година, во 14:00 часот, место: ЈЗУ 
УК за детски болести 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18721/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

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

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Одржување и реновирање на Клиниката 
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: ЈЗУ УК за детски болести 

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

јавна набавка: 
Одржување и реновирање на Клиниката 
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 1.12.2021 
се планира да заврши 1.12.2022 
Период во месеци:  12 или 365 дена   
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: 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 -  Лиценца ,,А,, 

за изведување на градби од прва категорија во соглас-
ност со важечкиот закон за градење или за странските 
економски оператори -Потврда издадена од органот 
надлежен за вршење на работи од областа на уредува-
ње на просторот согласно важечки за градење. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 
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- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

- Изјава за ангажиран технички персонал и технич-
ки органи особено оние што ќе бидат вклучени во изве-
дување на работите и тоа најмалку 10 (вработени или 
ангажирани лица) без оглед на тоа дали се вработени 
во економскиот оператор или не. 

- 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 поврзани со предметот на набавка, со приложува-
ње потврди за задоволителна изведба и тоа минимум 3 
потврди за квалитетно извршени договори со вредност 
од најмалку 1.000.000,00 денари за секој поединечно со 
вклучен ДДВ. 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
Сертификат ISO 9001:2015, или еквивалент 
- Стандарди за управување со животна средина: 
Сертификат ISO 14001:2015, или еквивалент 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

17.11.2021 година,  15:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година,  15:30 часот  
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година, во 15:00 часот, место: ЈЗУ 
УК за детски болести 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18723/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Фармацевт-

ски факултет - Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Мајка Тереза“ бр.47 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Срѓан Цветановски адреса на 

е-пошта: sc@ff.ukim.edu.mk телефон/факс: 3 126-032 

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 олигонуклеотиди и специфични реа-

генси за генотипизација во реално време 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.220.000,00 
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: Центар за биомолекуларни фармацевтски ана-
лизи, Фармацевтски факултет, Скопје 

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

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

ник Шифра Опис 
38000000-5 - Лабораториска, оптичка и прецизна 

опрема (со исклучок на стаклена опрема) 
24000000-4 - Хемиски производи 
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. Дел 1. Специфични реагенси за генотипизација 

во реално време 
2. Дел 2. Стандардни и модифицирани олигонукле-

отиди 
3. Дел 3. Реагенси за квантификација на библиотеки 

за Ilumina MiniSeq систем 
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 
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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: 
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 

17.11.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година во 9:00 часот, место: Архи-
ва на Фармацевтски факултет, Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18724/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Дирекција за 

заштита и спасување 
I.1.2) Адреса: ул. „Васко Карангелески“ бр.8, 

Скопје 

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Деспина Макаровска, адреса 

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

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

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

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

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Обувки 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 847.458,00 
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: Дирекција за заштита и спасување Скопје 

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

јавна набавка: 
Поради Секојдневно извршување на работните за-

дачи на Републичките сили за  заштита и спасување во 
случај на природни непогоди и други несреќи. 

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

ник 
Шифра Опис 
18800000-7 - Обувки 
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 
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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: 
5.3.1.3 За да ја докаже способноста за вршење про-

фесионална дејност, економскиот оператор треба да 
достави:  – Потврда за регистрирана дејност како доказ 
дека е регистриран како физичко или правно лице за 
вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка 
или доказ дека припаѓа на соодветно професионално 
здружение согласно со прописите на земјата каде што е 
регистриран. 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен ор-
ган, 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 последни-
те три финансиски години за кои се расположливи вакви-
те информации во зависност од датумот на кој претприја-
тието е основано или започнало со работа и во зависност 
од достапноста на таквите информации: 

Услов (критериум): да има остварено приход не по-
мал од проценетата вредност на набавката најмногу за 
последните три финансиски години. Условот се дока-
жува со : - извод од целокупниот промет на претприја-
тието (податок од билансот на успех издаден од надле-
жен орган, односно ревидиран биланс на успех) и она-
му каде што е соодветно, од прометот во областа која 
се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмно-
гу за последните три финансиски години за кои се рас-
положливи ваквите информации во зависност од дату-
мот на кој претпријатието е основано или започнало со 
работа и во зависност од достапноста на таквите ин-
формации. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со 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 (критериум): - Искуство во успешно реализи-
рани договори поврзани со предметот на набавка во 
последните три години  се докажува со: - Листа на ус-
пешно реализирани договори поврзани со предметот на 
набавка во последните три години со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги 

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 

17.11.2021 година,  10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година,  15:30 часот  
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година,  во 10:00 часот, место: 
ДЗС- Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18726/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: НУ Музеј на 

македонската борба за самостојност-Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „11 март“ бр.1 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Софија Ангелова Левајков-

ска, адреса на е-пошта: sofi.angelova.levajkovska-
@gmail.com телефон/факс: 070379917 

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: 
Услуги за тековно одржување на објектот и Пор-

та Македонија (молерисување на внатрешниот ен-
териер, лакирање на дрвени конструкции, професи-
онално чистење на тешко достапни површини) 

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: Национална установа ,,Музеј на македонската 
борба за самостојност’’  - Скопје, со адреса ул. „11 
Март “ Бр.1, п.ф. 211, 1000 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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II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
45440000-3 - Работи за молерисување и глазирање 

на ѕидови 
44230000-1 - Градежна столарија 
90900000-6 - Услуги за чистење и хигиена 
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 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) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Сертификат за имплементиран стандард EN ISO 

9001:2015 или еквивалентен  -   Сертификат за импле-
ментиран стандард EN ISO 45001:2018 или еквивален-
тен 

- Стандарди за управување со животна средина: 
- Сертификат за имплементиран стандард EN ISO 

14001:2015 или еквивалентен 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

17.11.2021 година,  11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година,  15:30 часот  
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година, во 11:00 часот, место: НУ 
Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје, 
ул.„11 Март“ бр.1,  Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18727/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ„Страшо 

Пинџур“с. Мало Коњари 
I.1.2) Адреса: с. Мало Коњари 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јордан Чавлески адреса на е-

пошта: jcavleski@gmail.com телефон/факс: 075/371-689 
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: 
Групна јавна набавка на огревно дрво 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
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II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-
пување 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување 
на услугите, или локација на извршување на работите: 1. 
СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ - Прилеп 2. ООУ„ Страшо 
Пинџур“ – с. Мало Коњари и с. Големо Коњари, с.Кадино 
-  Прилеп 3. ООУ„Круме Волнароски“ с.Тополчани, 
с.Клепач, с.Чепигово, с. Алинци, с.Галичани, с.Беровци, 
с.Ново Лагово, с.Старо Лагово, с.Загорани - Прилеп 4. 
ООМУ„Ордан Михајлоски - Оцка“ - Прилеп 5. ООУ„Ки-
рил и Методиј„ с.Ерековци, с.Подмол - Прилеп 6. ООУ 
„Климент Охридски“ – с.Мажучиште  Прилеп 7. ООУ 
„Гоце Делчев“ – с.Радобил -  Прилеп 8. ООУ „Рампо Лев-
ката“ – с.Селце -  Прилеп 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Да 
Назив на договорен орган 
1. ООМУ„Ордан Михајлоски-Оцка“ 
2. СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ Прилеп 
3. О.У. Гоце Делчев - Прилеп 
4. ОУ-Рампо Левката-Прилеп 
5. OОУ „Кирил и Методиј“ - с.Канатларци, Прилеп 
6. ООУ „Круме Волнароски“ - Прилеп 
7. ОУ.Кл.Охридски - Прилеп 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Групна јавна набавка на огревно дрво за потребите 

на ООУ и СОУ во Прилеп. 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
03418100-4 - Тврдо дрво 
03410000-7 - Дрво 
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,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Решение за промет на дрво и дрвни сорти-
менти, издадено од страна на Министерство за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, согласно член 
70а од Законот за шумите. 

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: 

Успешно реализирани минимално три испораки на 
огревно дрво. 

 
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 

17.11.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година во 9:00 часот, место: ООУ 
„Страшо Пинџур“ - с.Мало Коњари - Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18728/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОТУ„Ѓорѓи 

Наумов“ Битола 
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Огласи  
 

I.1.2) Адреса: „Партизанска“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Кире Тасевски адреса на е-

пошта: crnobuki@gmail.com телефон / факс: 076450877 
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 сала за состаноци, замена на 

подна подлога во училници и реконструкција на то-
алет во  СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.453.305,00 
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: СОТУ „Ѓорѓи НАумов“ 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: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Реконструкција на сала за состаноци 
2. Замена на подна подлога во училници 
3. Реконструкција на тоалет 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 10.12.2021 година 
се планира да заврши 10.12.2022 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 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 

17.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година во 10:00 часот, место: 
Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Нау-
мов“,  со адреса: ул, „Михајло Андоновски“ бр 1 Би-
тола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18735/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за 

развој на Пелагонискиот плански регион 
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I.1.2) Адреса: ул. „Томаки Димитровски“ бр.7 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јосиф Балтов, адреса на е-

пошта: josifbaltov@pelagonijaregion.mk телефон/факс: 
047232800 

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

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

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Центар за развој на Пелагониски плански регион 

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 
79600000-0 - Услуги за регрутирање на персонал 
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 31.12.2021 
се планира да заврши 30.12.2022 
денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

понудувачот или кандидатот 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.11.2021 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 во 13:00 часот, место: Томаки Ди-
митровски 7 Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 
 
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: 18737/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Централен 

регистар на РСМ 
I.1.2) Адреса: ул. „Кузман Јосифоски Питу“ 1 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Гајтана Касапоска Сотиров-

ска, адреса на е-пошта: gajtana.k.sotirovska@crm.org.mk 
телефон/факс: 3288 131/ 
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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: 
Надградба на информатичка инфраструктура 
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: Испораката на предметот на договорот треба да 
се изврши во простории на Договорниот орган - Цен-
тралниот регистар на Република Северна Македонија, 
согласно инструкциите во техничките спецификации. 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
48000000-8 - Софтверски пакети и информатички 

системи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 180дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- документ – Потврда 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. 

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

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

2.12.2021 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

24.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 26.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 2.12.2021 во 13:00 часот, место: Централен 
регистар на Република Северна Македонија бул. Куз-
ман Јосифовски Питу бр.1 Скопје на мезанин, канцела-
рија 11 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 
 
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: 18738/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за во-

дење на матичните книги 
I.1.2) Адреса: бул.Кирил и Методиј бр.54 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Кристина Петровска адреса 

на е-пошта: kristina.petrovska@uvmk.gov.mk телефон / 
факс: 02223787 

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

на Управата на водење на матичните книги 
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: Локациите ке се утврадат со поединечните дого-
вори, а ке бидат на целата територија на Република Се-
верна Македонија каде Управата за водење на матични 
книги има свои канцеларии. 

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: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Дрд образец , Лиценца Б за изведба 
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: 

a) минимум 6 вработени од кои мин. 2 инжинери 
(архитект, градежени) со овластување А или Б за из-
ведба. b) Да располага со следниот инженерски кадар: 
Eден електро инжинер со овластување А или Б за из-
ведба,  Два  архитект со овластување А или Б за извед-
ба , 

- 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: 

Копија од 3 (три) реализирани Договор за изведба / 
реконструкција / санација / адаптација на објекти, и 
потврда за задоволителна изведба на работите издадена 
од нарачателот 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
сертификат ISO 9001:2015 со кој потврдува дека се 

придржува  до стандард  за гаранција на квалитет 
- Стандарди за управување со животна средина: 
сертификат за успешно имплементиран систем 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 

17.11.2021 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година во 11:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18740/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска Клиника за гинекологија и акушерство 
Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр.17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Офелија Шендова адреса на 

е-пошта: ofelijas@t-home.mk телефон/факс: 3/239-712 
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 – Здравство 

 
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: ул.Водњанска бр.17 Скопје 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен 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: 
Или се планира да започне 1.1.2022 година 
се планира да заврши 31.12.2022 година 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или потврда за регистрирана дејност. - Важечка ли-
ценца за вршење на енергетска дејност трговија или 
снабдување со електрична енергија издадена од Регу-
латорна Комисија за Енергетика на Република Македо-
нија 

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 поседува EIC код, издаден од АД МЕПСО 
Скопје, како вршител на енергетска дејност електроп-
реносен оператор, - Понудувачот да ја прифати балан-
сната одговорност на потрошувачот.  се докажува со: - 
Копија од EIC код издаден од АД МЕПСО – Скопје за 
вршител на енергетска дејност пренос на електрична 
енергија; - Изјава од понудувачот со која понудувачот 
ја прифаќа балансната одговорност на потрошувачот 
согласно Правилата за пазар на електрична енергија за 
целото времетрање на договорот. 
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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 

2.12.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

24.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 26.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 2.12.2021 година во 10:00 часот, место: соба 
310 

V.5) Дополнителни информации / 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18741/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Факултет за 

туризам и угостителство Охрид 
I.1.2) Адреса: Кеј Македонија 95 
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид - 6000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елена Ќосеска адреса на е-

пошта: javninabavki@ftu.uklo.edu.mk телефон/факс: 
046/611-518 

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: 
Лесно масло за горење (ЕЛ-1) 
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: Факултет за туризам и угостителство - Охрид, Кеј 
Македонија бр. 95, 6000 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: 
набавка на масло за горење-ЕКСТРА ЛЕСНО (ЕЛ-

1) за потребите на Факултетот за туризам и угостител-
ство – Охрид во времетраење од 1 (една) година 

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 

09100000-0 - Горива 
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 29.11.2021 година 
се планира да заврши 28.11.2022 година 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена 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: 
ДРД Образец 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
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- 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: 

извештај за билансот на состојба издаден од надле-
жен 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 и извод од целокупниот приход на 
претпријатието 

- 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 

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: 

листа на главни испораки на стоки или извршени 
услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испо-
раки) 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ ISO: 9001-2015 или 

еквивалентно за предметот на набвка 
- Стандарди за управување со животна средина: 
СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА 

СРЕДИНА  ISO: 14001-2015 или еквивалентно за пред-
метот на набвка 

 
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 

17.11.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021  во  09:00 часот , место: Охрид 

V.5) Дополнителни информации може да се добијат 
во Факултетот 

V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18742/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОOУ Шем-

шово - Шемшово 
I.1.2) Адреса: Ул. „101“ б.б 
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово/с. Шемшово - 

1228 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Бурхан Ејупи адреса на е-

пошта: ousemsevo@hotmail.com телефон / факс: 044 
376 277 

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 Течни горива (ЕЛ-1) 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ООУ “ШЕМШОВО“ с.Шемшово, опш. Јегуновце 

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: 
Екстра лесно масло за домаќинство-1 (ЕЛ-1) за пот-

ребите на договорниот орган за период од 1 година од 
денот на склучувањето на Договор со Е.О. 

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 или  365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
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ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, 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: 
Право на учество во постапката има секој економски 

оператор кој е регистриран како физичко или правно лице 
за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка 
или припаѓа на соодветно професионално здружение сог-
ласно со прописите на земјата каде што е регистриран.   
За да ја докаже способноста за вршење професионална 
дејност, економскиот оператор треба да достави:  – Пот-
врда за регистрирана дејност како доказ дека е регистри-
ран како физичко или правно лице за вршење на дејноста 
поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа 
на соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци 
од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објаву-
вање на билансот на состојба е пропишано со закон во земја-
та каде што економскиот оператор е регистриран: 

Извештај за биланс на состојбата издаден од надле-
жен орган каде економскиот оператор е регистриран. 

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: 

Листа на главни испораки на стоки или извршени 
услуги во последните три години кај договорни органи 
или економски оператори. 

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 

17.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година во 10:00 часот, место: 
ООУ “ШЕМШОВО“ с.Шемшово 

V.5) Дополнителни информации Договорниот орган 
ќе ја донесе одлука за избор или за поништување на по-
стапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување 
на понудите, сметајќи од денот определен како краен рок 
за поднесување на понудите, а не сметајќи ги деновите во 
кои договорниот орган чека преземање одредено дејствие 
од друг субјект. Договорниот орган го склучува догово-
рот за јавна набавка со понудувачот чија понуда е избрана 
за најповолна врз основа на техничката и на финансиската 
понуда во рок од 30 дена од денот на конечноста на одлу-
ката за избор, но не подоцна од периодот на важност на 
понудата. Ако избраниот понудувач се откаже од склучу-
вање на договорот или дојде до раскинување заради него-
во ненавремено или неквалитетно извршување, договор-
ниот орган може да склучи договор со следниот рангиран 
понудувач, ако цената не е повисока од 5% во однос на 
првично избраната понуда. 

V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18750/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈАВНО КО-

МУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ПЕТРОВЕЦ 
I.1.2) Адреса: ул. „1“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: ПЕТРОВЕЦ - 1043 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Љупчо Јовановски, адреса на 

е-пошта: jkp.petrovec@yahoo.com телефон/факс: 02/ 
611-1635 

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: 
Електрична енергија 
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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Огласи  
 

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 
09310000-5 - Електрична енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.12.2021 
се планира да заврши 30.11.2022 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- потврда за регистрирана дејност од областа на 

енергетика издадена од Централен    Регистар на Ре-
публика Северна Македонија;  - важечка лиценца за 
вршење на енергетска дејност снабдување со електрич-
на енергија издадена од Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Северна Македонија 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- сертификати и извештаи издадени од надлежни 
тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

- EIC код издаден од А.Д. МЕПСО – Скопје, - Изја-
ва за прифаќање на балансната одговорност. 

 
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 

22.11.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 22.11.2021 во 12:00 часот, место: Петровец 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 
 
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: 18751/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Паркови и 

зеленило - Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Илинденска“ бр.104 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Убавица Игнатовска адреса 

на е-пошта: u.ignatovska@parkovi.com.mk теле-
фон/факс: 02/3 070-112 

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 - Животна средина 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуга за агенциски привремени вработувања 
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Огласи  
 

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: Носителот на набавката е должен да ја из-
врши/реализира услугата која е предмет на договорот 
во рок од 2 дена, од денот на прием на писмено барање 
за потреба од работник. 

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 
75120000-3 - Административни услуги на агенции 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

документација: Не 
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) 

како доказ дека е регистриран како физичко или прав-
но лице за вршење на дејноста поврзана со предметот 
на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа 
на соодветно професионално здружение согласно со 
прописите на земјата каде што е регистриран. Во Ре-
публика Северна Македонија надлежен орган за изда-
вање на овој документ е Централниот регистар на Ре-
публика Северна Македонија • економскиот оператор е 
должен да достави важечка лиценца “А” за вршење на 
привремени вработувања  издадена од Министерство 
за труд и социјална 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 

2.12.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

24.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 26.11.2021 

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 2.12.2021 година во 10:00 часот, место: во 
просториите на ЈП Паркови и зеленило Скопје Бул. 
„Илинден“ бр.104 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18755/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар 

за јавно здравје Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Октомвриска“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Цветкоска адреса на 

е-пошта: cjzprilep1@yahoo.com телефон/факс: 048/403-
600 

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 – Здравство 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
ЕЛ масло за греење 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 800.000,00 
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: ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп, ул.Октом-
вриска бб 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: 
во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вршење на енергетска дејност трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт. 

 
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 

18.11.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.11.2021 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ 
Центар за јавно здравје Прилеп- архива 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18757/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за Финансии 
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.12 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Даниела Донова Ризов адре-

са на е-пошта: daniela.donova@finance.gov.mk теле-
фон/факс: 02/3 255-637 

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 - Економија и финансии 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Одржување на  информатичка опрема, активна 

и пасивна мрежа и мобилни апарати 
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 
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II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје,  а местото, начинот и рокот за извршува-
ње за секој од Деловите поединечно е опишан во Тен-
дерската 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: 
Предмет на договорот за јавна набавка е набавка на 

услуги – одржување на информатичка опрема, активна 
и пасивна мрежа и мобилни апарати. Постапката е де-
лива од причина што би било поцелисходно предметот 
на набавката да го вршат повеќе економски оператори, 
односно имајќи го во вид предметот на набавката, би 
било поисплатливо истиот да го вршат различни еко-
номски оператори. Истата е делива на 5 (пет) дела и 
тоа Дел  1  одржување, техничка и логистичка под-
дршка на Цисцо комуникациска опрема Дел  2  одржу-
вање на информатичка опрема и мрежна инфраструк-
тура Дел  3   одржување, техничка и логистичка под-
дршка и надградби на системот за безжична мрежа Дел  
4   одржување, техничка и логистичка поддршка на ал-
кател мрежни преклопници и Дел  5   одржување на 
мобилни апарати.  Договорниот орган ќе склучи дого-
вори за предметната набавка со избраните носители на 
набавка за период од 12 (дванаесет) месеци и истите ќе 
влезат во сила со денот на потпишувањето од двете до-
говорни страни Спецификацијата со подетален опис на 
предметот на набавката е даден во техничките специ-
фикации кои се составен дел на тендерската докумен-
тација поединечно за Дел 1, Дел 2, Дел 3, Дел 4 и Дел 
5. 

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

ник 
Шифра Опис 
50312600-1 - Одржување и поправка на опрема за 

информатичка технологија 
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, техничка и логистичка поддршка на 

Cisco комуникациска опрема 
2. Одржување на информатичка опрема и мрежна 

инфраструктура 
3. Одржување, техничка и логистичка поддршка и 

надградби на системот за безжична мрежа 
4. Одржување, техничка и логистичка поддршка на 

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

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 
И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве 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 

19.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

13.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.11.2021 

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 19.11.2021 година во 10:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации Отворањето на по-
нудите е јавно, а ќе се изврши на ден 19.11.2021 година 
во 10:00 часот, во време определено во тендерската до-
кументација како краен рок за поднесување на пону-
дите, во просториите на Министерсвото за финансии, 
ул. „Даме Груев“, бр.12, Скопје 

V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18759/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и 

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

адреса на е-пошта: vera.radovik@vodovod-
skopje.com.mk телефон/факс: 02/3 073-010 

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: 

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: 
Услуга за усмен превод (консекутивен и симул-

тан превод) од англиски и албански јазик на маке-
донски јазик и обратно – по спецификацијаументи 
и усмен  (консекутивен и симултан превод) од ан-
глиски и албански јазик на македонски јазик и об-
ратно 

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

Категорија на услуга број: 24 Образовни услуги и услу-
ги за стручно усовршување 

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 
79530000-8 - Услуги за преведување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 

III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-
бар однос меѓу цена и квалитет 

Критериуми Бодови 
Цена        - 90 
Квалитет - 10 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран и  - Решениe/a за овластен судски преведувач 
издадено од Министерство за правда на РСМ за след-
ните јазици: англиски јазик и албански јазик за персо-
налот кој ќе ја извршува услугата. 

 
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 

17.11.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година во 15:30 часот 
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 
година во 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година во 12:00 часот, место: ЈП 
Водовод и канализација Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ 
бр.9, Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18760/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

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

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
39830000-9 - Производи за чистење 
Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен 

поимник 
Шифра Опис 
FF01-1 - За определена употреба, за чистење, За 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 

1. Тоалетна хартија,брисачи и пелени 
2. Средства за чистење и одржување хигиена 
3. Вреќи за отпад,кеси и други потрошни матери-

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

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

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

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

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

говорот: 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: 
Економскиот оператор за да ја докаже способноста 

за вршење на професионална дејност, треба да достави:  
- Документ за регистрирана дејност - образец ДРД или 
потврда за регистрирана дејност 

IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
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Системи за управување со контрола на квалитет 
МКС EN ISO 9001:2015 или еквивалент. Економскиот 
оператор го докажува исполнувањето на стандардите 
со доставување на: - Валиден сертификат за имплемен-
тиран Систем за управување со контрола на квалитет 
МКС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен. 

- Стандарди за управување со животна средина: 
Системи за управување со животна средина МКС 

EN ISO 14001:2015 или еквивалент Економскиот опе-
ратор го докажува исполнувањето на стандардите со 
доставување на: - Валиден сертификат за имплементи-
ран Систем за управување со животна средина МКС 
EN ISO 14001:2015 или еквивалентен. 

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

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

17.11.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 во 12:00 часот, место: ЈЗУ УКРО 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 
 
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: 18767/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

„Св.Климент Охридски“ Битола 
I.1.2) Адреса: бул. 1-ви мај б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ѓулен Емин, адреса на е-

пошта: gjulen.emin@uklo.edu.mk телефон/факс: 047 223 
788/ 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Одржување и надградба на  I Know e Student 

Services, хостирање и лиценца за хостирање 
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: 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 
48000000-8 - Софтверски пакети и информатички 

системи 
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 12.12.2021 
се планира да заврши 11.12.2022 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

13.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 19.11.2021 во 10:00 часот, место: Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 
 
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: 18770/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОЈУСЗСЛ Д-

Р ИВАН ВЛАШКИ Берово 
I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ бр.8/А 
I.1.3) Град и поштенски код: Берово - 2330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Зоран Рашковски, адреса на 

е-пошта: raskovski@gmail.com телефон/факс: 07224-
7166/ 

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 со надградба на деловен објект ( 

ПРВА ФАЗА) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.433.600 ден. 
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: ОЈУСЗСЛ д-р Иван Влашки 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 ТД 
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 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Образец и Важечка Лиценца Б за изведувач на 

градби од втора категорија издадена од Министерство 
за транспорт и врски, согласно Законот за градење 
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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: 

- вработено/ангажирано минимум 8 лица кои ќе би-
дат вклучени во текот на реализацијата за целото вре-
метраење на договорот, и најмалку 1 ( еден ) инженер 
со следниот профил: - градежен инженер со Овластува-
ње минимум Б за инженер за изведба на градби издаде-
но од Комората на овластени и овластени инженери на 
РСМ - Како доказ да се приложи список (преглед) на 
вработени од Агенцијата за вработување на РСМ, не 
постар од 30 (триесет)дена, сметано наназад од денот 
утврден за јавното отворање на понудите или друг до-
каз за воспоставен правен (работен, ангажиран) однос)  
- Овластување минимум Б за инженер за изведба на 
градби издадено од Комората на овластени и овластени 
инженери 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 

17.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 во 10:00 часот, место: д-р Иван 
Влашки Берово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 
 
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: 18772/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

за инфективни болести и фебрилни состојби - 
Скопје 

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

е-пошта: mgorgievska@infektivnaklinika.mk телефон/ 
факс: 3147 390 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Медицински мебел 
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 У Клиника за инфективни болести и фебрил-
ни состојби 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 
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. ДЕЛ 1  Медицински плакари 
2. Дел 2 Медицински наткасни 
3. Дел 3 - Држач за ракавици 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена   
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД 
IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
сертификат  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 

17.11.2021 година,  10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година,  15:30 часот  
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година, во 10:00 часот, место: ЈЗУ 
У Клиника за инфективни болести и фебрилни состој-
би Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18774/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за комунални дејности „Комуналец“ Гос-
тивар 

I.1.2) Адреса: улица „Светозар Пепоски“ број 59 
I.1.3) Град и поштенски код: Гостивар - 1230 

I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Артана Асани, адреса на е-

пошта: artaasani@gmail.com телефон/факс: 042 213 580 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на водоводни и канализациони матери-

али и резервни делови 
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: т.д. 

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 
44115210-4 - Материјали за водовод 
39350000-0 - Опрема за канализациски работи 
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. Поцинкувани цевки и фитинзи,месингани фитин-

зи и друг материјал за одржување на водоводна линија 
2. Потребен материјал за одржување на водовона 

линија 
3. Вентили и хидранти 
4. Огрлици (Амброшелни) од Ф 50 мм до Ф 150 мм 
5. Фазонски делови за спојување цев. од различен 

материјал ДН 50 до ДН 150 
6. Фазонски парчиња со прирабници од DN 50 до 

DN 150 
7. Водомери и холендери за водомери 
8. Гусани капаци и решетки 
9. Коругирани цевки и фитинзи за канализација и 

ПВЦ цевки и фитинзи за канализација 
10. Бетонски цевки за канализација и елементи 
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 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 
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III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена 

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве 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 

2.12.2021 година, 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

24.11.2021 година,  15:30 часот  
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 26.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 2.12.2021 година, во 11:00 часот, место: ЈП 
Комуналец Гостивар/ЕСЈН 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18775/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ „Панко 

Брашнаров“ 
I.1.2) Адреса: ул. „Кресненско востание“ бр.2 
I.1.3) Град и поштенски код: Велес - 1400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Владимир Колевски, адреса 

на е-пошта: kolevski_vladimir@yahoo.com телефон/ 
факс: 076/359-150 

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 - 
Образование 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на екстра лесно масло за домаќинство  

1 (ЕЛ-1) 
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: ООУ „ПАНКО БРАШНАРОВ“ - 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: 
Предмет на набавка е набавка на Стоки - Набавка 

на Екстра лесно масло за домаќинство  1 (ЕЛ-1) за пот-
ребите на ООУ Панко Брашнаров 

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 или 365 дена   
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: 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. - Лиценца за вршење на енергетска 

дејност трговија на големо со нафта и нафтени дерива-
ти издадена од Регулаторна комисија за енергетика на 
Република Северна Македонија 

 
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 

17.11.2021 година,  11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.11.2021 година,  15:30 часот  
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.11.2021 година, во 11:00 часот, место: 
канцеларија на Секретарот 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.11.2021 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: 18778/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ Ѓорче 

Петров - Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Октомвриска“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марта Кузмановиќ адреса на 

е-пошта: nabavkigorcepetrov@gmail.com телефон/факс: 
1 

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: 
Практична работа во Дом за стари лица во Мад-

рид, Шпанија со времетраење од 21 ден за 13 учени-
ци + 2 придружни лица Практична работа во Тек-
стилно Училиште во Сату Маре, Романија со вре-
метраење од 21 ден за 7 ученици + 1 придружно 
лице 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.720.872,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 17 Хотелски и угостителски 
услуги 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: САТУ МАРЕ, РОМАНИЈА И БРОЛО, СИЦИ-
ЛИЈА, ИТАЛИЈА 

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: 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕУ ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТ  Ев-

ропски референтен број 2020-1-МК01-КА116-077536 
ПРЕВОЗ И СМЕСТУВАЊЕ НА УЧЕНЦИ И МЕНТО-
РИ ОД ПРИЛЕП, С. МАКЕДОНИЈА  ДО САТУ МАРЕ, 
РОМАНИЈА И БРОЛО, СИЦИЛИЈА, ИТАЛИЈА И НА-
ЗАД ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРОЕКТНА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА СО БРОЈ 2020-1-МК01-КА116-077536 ЗА 
ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТ 

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

ник Шифра Опис 
60100000-9 - Патни транспортни услуги 
60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на 

превоз на отпад) 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
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II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.12.2021 година 
се планира да заврши 31.5.2022 година  
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: 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: 
- ДРД - Лиценца за вршење на туристичка дејност 

издадена од Министерството за економија 
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 обезбеди Меморандуми за соработка со следни-
ве институции:  - Associazione Sikanie, Brolo, Scicily, 
Italy, +393383778939, angelafogliani@gmail.com - Liceul 
Tehnologic Elisa Zamfirescu, Satu Mare, Romania, +04 
0261 722 055, gsiusm@yahoo.com 

 
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 

18.11.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.11.2021 година во 9:00 часот, место: СОУ 
„Ѓорче Петров“ Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.11.2021 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: 18780/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Посебно ос-

новно училиште „Иднина“- Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „2-ра македонска бригада“ бр.3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1010 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Весна Тасевска адреса на е-

пошта: idnina2008@yahoo.com телефон/факс: 02/2 621-
976 

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

Категорија на услуга број: 3 Услуги за воздушен тран-
спорт на луѓе и товар, освен услуги за транспорт на 
поштенски пратки 

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 
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II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Авионски билети, сместување и тековни трошоци 

за индивидуална поддршка  на секој од учесниците 
предвидени во проектот КА 101  Ерасмус + за потреби-
те на ОУРЦ „Иднина 

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

ник Шифра Опис 
60410000-5 - Услуги за редовен воздушен тран-

спорт 
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. 4 авионски повратни билети Скопје – Словенија - 

Љубљана  сместување во хотел во хотел од 3* до 4* во 
Декември  2021 и тековни трошоци за индивидуална 
подршка на секој од учесниците (4 лица) предвидени 
во проектот 

2. 4 авионски повратни билети Скопје – Барселона 
(Шпанија)  сместување во хотел во хотел од 3* до 4* 
во  Февруари 2022 и тековни трошоци за индивидуална 
подршка на секој од учесниците (4 лица) предвидени 
во проектот 

3. 4 авионски повратни билети Скопје – Италија – 
Фиренца  сместување во хотел во хотел од 3* до 4* во 
Јануари 2022 и тековни трошоци за индивидуална под-
ршка на секој од учесниците (4 лица) предвидени во 
проектот 

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? 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 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.   

-Копија од важечка  "А" лиценца , за вршење на  ту-
ристичка дејност, издадена од Министерството за еко-
номија 

 
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 

18.11.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.11.2021 година во 12:00 часот, место: 
ОУРЦ Иднина 

V.5) Дополнителни информации Комисија за јавни 
набавки тел.2 621-976 

V.6) Датум на објава: 3.11.2021 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: 18781/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Посебно ос-

новно училиште „Иднина“- Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „2-ра македонска бригада“ бр.3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1010 
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I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Весна Тасевска адреса на е-

пошта: idnina2008@yahoo.com телефон/факс: 02/2 621-
976 

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: 
Екстра лесно масло за домакинство ЕЛ -1 
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: ОУРЦ Иднина 

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: 
Екстра лесно масло за домакинство ЕЛ -1 за потре-

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

ник Шифра Опис 
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: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

бар однос меѓу цена и квалитет 
Критериуми Бодови 
Цена        - 80 
квалитет - 20 
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 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. Потврда како доказ дека се исполнети посебни-
те услови за вршење на дејноста пропишани со закон, 
доставува: - Лиценца за вршење на енергетска дејност, 
трговија со сурова нафта, нафтени деривати биогорива 
и горива за транспорт издадена од Регулаторна коми-
сија за енергетика 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 

19.11.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

13.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 19.11.2021 година во 12:00 часот, место: 
ОУРЦ Иднина 

V.5) Дополнителни информации Комисија за јавни 
набавки тел.2 621-976 

V.6) Датум на објава: 3.11.2021 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: 18784/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

,,Св.Кирил и Методиј“ Стоматолошки факултет - 
Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Мајка Тереза“ бр.43 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Влатко Коколански адреса 

на е-пошта: vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk теле-
фон/факс: 078/260-818 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенавадената 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: 
Сервисирање стоматолошка опрема 
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: Стоматолошки факултет - Скопје 

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

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

ник Шифра Опис 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Сервисирање и поправка на дентални фантоми за 

едукација на студенти – марка  KAWO DSE 5182 
2. Сервисирање и поправка на микромотор – марка 

KAVO EML TIP 950 
3. Сервисирање и поправка на микромотор – марка 

Intralux K193 
4. Сервисирање и поправка на  гипс тример – марка  

Renfert 
5. Сервисирање и поправка на  печка за жарење – 

марка  Ugin denaire Tx50 – EMKO 
6. Сервисирање и поправка на  печка за керамика – 

марка  Ivoclar vivadent Programat P300 
7. Сервисирање и поправка на  печка за керамика – 

марка  Multimat 2 touch + press 
8. Сервисирање и поправка на коленик –  плав мар-

ка  Kavo Intramatic 
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: 
Или се планира да започне 1.12.2021 година 
се планира да заврши 1.12.2022 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,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 
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V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

18.11.2021 година во 8:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.11.2021  година во 8:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.11.2021 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: 18786/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здрав-

ствена установа Специјализирана болница за пре-
венција лекување и рехабилитација на кардиовас-
куларни заболувања Охрид 

I.1.2) Адреса: населба „Св.Стефан“, б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид - 6000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Изабела Афтовска Наумоска 

адреса на е-пошта: izabela_aftovska@yahoo.com теле-
фон/факс: 046/277-200 

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 – Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Потрошен материјал за интервентна кардиоло-

гија -катетри, балон катетри, жици воведници, ин-
флатори, шприцеви и др. 

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: болничката аптека во ЈЗУ Специјализирана бол-
ница за превенција, лекување и рехабилитација на кар-
диоваскуларни заболувања - Охрид, - населба ,,Свети 
Стефан“ б.б. 

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

јавна набавка: 

Детален опис на предметот на договорот е даден во 
техничките спецификации  во прилог на  тендерската 
документација. 

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

ник Шифра Опис 
33111710-1 - Ангиографски материјали 
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. Тубинг сет за инфилтрациска пумпа за тумесцен-

тна анестезија 
2. Инфузионен катетер за тромболиза на мали крв-

ни садови со конусен врв, флексибилен дистален сег-
мент погоден за минување низ тортуозни крвни садови, 
инфузиони странични отвори со дистален и проксима-
лен радиовидлив платина маркер на инфузионата дол-
жина 

3. Пумпа за инфлација со манометар со работен 
притисок  26 atm 

4. Манжетни со пумпа за пропирање на систем за 
мерење на инвазивен притисок 

5. Балон катетер со контролирана дилатација за 
третман на хронични тотални оклузии на периферни 
крвни садови под и над колено 

6. Сет за нетумесцентна, нетермална аблација на ве-
ни со помош на медицински цијаноакрилатен адхезив 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  8 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 
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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 договорот за јав-
на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно профе-
сионално здружение согласно со прописите на земјата 
каде што е регистриран. Во Република Северна Маке-
донија надлежен орган за издавање на овој документ е 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија. - Решение за вршење дејност промет на големо со 
медицински средства согласно Законот за лекови и ме-
дицински средства. 

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: 

Потребната техничка и професионалната способ-
ност за квалитетно извршување на договорот, договор-
ниот орган ќе ја утврди преку следниве минимални ус-
лови:   - достава на каталози на стоките кои се предмет 
на испорака. Економскиот оператор го докажува ис-
полнувањето на  минималните услови со доставување 
на: а)  во однос на стоките што треба да се набават:  - 
каталози со јасно обележани страници за секој дел и 
реден број во каталогот 

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

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

3.12.2021 години во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

25.11.2021 години во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 3.12.2021 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ 
Специјализирана болница за превенција, лекување и 
рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - 
Охрид, со адреса - населба ,,Свети Стефан“ б.б. Охрид 

V.5) Дополнителни информации Ќе бидат дадени 
во тендерската документација 

V.6) Датум на објава: 3.11.2021 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: 18792/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска Клиника за гинекологија и акушерство 
Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр.17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Офелија Шендова адреса на 

е-пошта: ofelijas@t-home.mk телефон/факс: 3 239-712 
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 – Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
ОПРЕМА ЗА ОИНТ - ДИГИТАЛЕН МОБИЛЕН 

РЕНТГЕН АПАРАТ СО БЕЗЖИЧЕН ДЕТЕКТОР 
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: ул.Водњанска бр.17 Скопје 

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

јавна набавка: 
ДИГИТАЛЕН МОБИЛЕН РЕНТГЕН АПАРАТ СО 

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

ник Шифра Опис 
33100000-1 - Медицинска опрема 
II.9) Делива набавка: Не 
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? Да 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
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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. - Решение за вршење на дејност промет на го-
лемо со медицински средства на територијата на Ре-
публика С. Македонија издадено од Агенција за лекови  
и медицински средства. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

За успешна реализација на договорот за јавна на-
бавка да се ангажира најмалку едно лице кое поседува 
Сертификат/Потврда за успешно завршената обука за 
сервисирање на опрема која понудувачот ја нуди во 
оваа постапка. Сертификатот/Потврдата треба да биде 
издаден од страна на произведителот на опремата. Овој 
услов се докажува со доставување на Изјава која ја из-
готвува понудувачот во прилог на која треба да се дос-
тави и копија од Сертификатот/Потврдата. 

 
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 

6.12.2021 година во 10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
28.11.2021 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 
30.11.2021година 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 6.12.2021 година во 10:00 часот, место: соба 
310 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава:3.11.2021 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: 18794/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

храна и ветеринарство 
I.1.2) Адреса: бул. „Трета македонска ударна бри-

гада“ 20 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Атанас Бојчев адреса на е-

пошта: abojchev@fva.gov.mk телефон / факс: 2457-203/ 
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 хигиена 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.271.186,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на об-
јекти и услуги за управување до имот 

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 
90000000-7 - Услуги во врска со отпадни води , от-

падоци, чистење и  животна средина 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

производи за лична нега 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
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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: 
5.3.1 Способност за вршење на професионална деј-

ност 5.3.1.1 Право на учество во постапката има секој 
економски оператор кој е регистриран како физичко 
или правно лице за вршење на дејноста поврзана со 
предметот на набавка или припаѓа на соодветно профе-
сионално здружение согласно со прописите на земјата 
каде што е регистриран.   5.3.1.2 За да ја докаже спо-
собноста за вршење професионална дејност, економ-

скиот оператор треба да достави:  – Потврда за регис-
трирана дејност како доказ дека е регистриран како фи-
зичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана 
со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на со-
одветно професионално здружение согласно со пропи-
сите на земјата каде што е регистриран. 

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: 

- листа на главни услуги на понудувачите или кан-
дидатите извршени во последните три години, со вред-
ности, датуми, купувачи (договорни органи или еко-
номски оператори), со обезбедување на минимум 1 до-
говор за услуги како предметот на набавката или 
слични, во последните 3 години, со површина на која е 
вршена услугата од минимум 3000 м2. 

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

- изјава за ангажиран технички персонал дека има 
на располагање (вработени) минимум 50 хигиеничари 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

- изјава со опис на техничката опременост и оспосо-
беност на економскиот оператор дека има на распола-
гање техничка опрема: која ке ја изврши услугата ква-
литетно согласно со техничката спецификација - изјава 
и доставување на сообраќајни дозволи за потврда на 
минимум 2 товарни и  2патнички возила за транспорт 
на опрема и алат за извршување на услугата. 

 
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 

18.11.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.11.2021 година во 9:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.11.2021 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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