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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

930. 
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15, 192/15 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 124/19 и 39/22), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 март 2022 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО 
КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*) 

  
Член 1 

Во Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите 
на Европската комисија (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 222/20, 281/20, 4/21, 53/21, 
135/21, 197/21 и 292/21), во членот 1 во ставот (2) по бројот „471“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по При-
логот 472, се додава нов Прилог 473, кој е составен дел на оваа уредба. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“. 

 
Бр. 41-2355/1                              Претседател на Владата 

15 март 2022 година                          на Република Северна Македонија,
Скопје                                д-р Димитар Ковачевски, с.р.

_________________________________________ 
 
() Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативата на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната 
номенклатура, CELEX бр. 32021R1816. 
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931. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 
35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 февруари 2022 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА 
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- 

СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во Јавното 
претпријатие за железничка инфраструктура Железни-
ци на Република Северна Македонија-Скопје за 2022 
година бр. 0201-190/2 од 12.1.2022 година, донесена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 12.1.2022 година. 

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

 
Бр. 41-367/1 Прв заменик на претседателот

15 февруари 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

932. 
Врз основа на член 28 став (8) и член 58 став (1) од 

Законот за заштита на населението од заразни болести 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 
139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.257/20), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 29 март 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕ-
МЕНИ МЕРКИ, НАРЕДНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ 
ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА 
ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО 
НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ 
COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-
CoV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА  

НИВНА ПРИМЕНА 
 

Член 1 
Во Одлуката за превентивни препораки, времени 

мерки, наредни мерки, наменски протоколи, планови и 
алгоритми за постапување за заштита на здравјето на 
населението од заразната болест COVID-19 предизви-
кана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот 
период на нивна примена („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 
287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 
45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 
94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21, 119/21, 
126/21, 133/21, 139/21, 141/21, 146/21, 153/21, 162/21, 
176/21, 187/21, 193/21, 199/21, 204/21, 220/21, 234/21 и 
237/21, 242/21, 261/21, 291/21 и 50/22), во член 6, во 
ставот 4 по точката 4. се додава нова точка 5. која 
гласи: 

„5. при посетување на настава во основните училиш-
та во Република Северна Македонија за реализација на 
воспитно-образовниот процес со физичко присуство“. 

Точките 5., 6. и 7.  стануваат точки 6., 7. и 8. 
 

Член 2 
Во член 13 точката 8. се брише. 
Точката 9. станува точка 8. 
Во точката 10. која станува точка 9. зборовите „над 

50 %“ се заменуваат со зборовите „над 75 %“.  
Точката 11. која станува точка 10., се менува и гласи: 
„10. Се забранува влез во секаков вид на објекти од 

затворен тип, угостителските објекти (кафетерии, рес-
торани, барови, ноќни клубови-дискотеки), во угости-
телскиот објект/дел за исхрана во угостителските об-
јекти за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и 
друг објект за сместување), на бензинските станици, во 
казината и обложувалниците, во други објекти кои во 
склоп на истиот даваат угостителски услуги, во угости-
телските објекти кои се регистрирани за прослави (ве-
селби, свадби, родендени, крштевки и слично), на посе-
тители / гости / лица, без поседување и приложување 
на еден од следните документи: 

- сертификат/потврда за извршена имунизација 
(вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно приме-
ни две дози на вакцина против заразната болест 
COVID-19 или 

- сертификат/потврда за прележан COVID-19 во по-
следните 180 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. 

Сертификатот/потврдата од ставот 1 алинеи 1 и 2 
од оваа точка, не се однесува за лица под 18 годишна 
возраст.“. 

По точката 10. се додава нова точка 11. која гласи: 
„11. Се забранува влез во секаков вид на објекти од 

отворен и затворен тип, каде што се одржува настан од 
секаков друг вид (концерти, семинари, обуки, курсеви, 
состаноци, работилници, конференции, културни или 
спортски настани), на посетители / гости / лица, без посе-
дување и приложување на еден од следните документи: 

- сертификат/потврда за извршена имунизација 
(вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно приме-
ни две дози на вакцина против заразната болест 
COVID-19 или 

- сертификат/потврда за прележан COVID-19 во по-
следните 180 дена, сметајќи од денот на оздравува-
њето. 

Сертификатот/потврдата од ставот 1 алинеи 1 и 2 
од оваа точка, не се однесува за лица под 18 годишна 
возраст.“. 

Во точка 12. во ставот 1 зборовите „точка 12 став 1 
алинеи 1 и 2“ се заменуваат со зборовите „точка 10 
став 1 алинеи 1 и 2 и точка 11 став 1 алинеи 1 и 2.“.  

Во ставот 3 зборовите „точка 12 став 1 алинеи 1 и 
2“ се заменуваат со зборовите „ точка 10 став 1 алинеи 
1 и 2 и точка 11 став 1 алинеи 1 и 2.“   

Во точката 14. ставот 6 се брише. 
 

Член 3 
Прилогот број 2., Прилогот број 4., Прилогот број 

18., Прилогот број 32., Прилогот број 33., Прилогот број 
34., Прилогот број 42. и Прилогот број 43., се заменуваат 
со нов Прилог број 2., Прилогот број 4.,  Прилогот број 
18., Прилогот број 32., Прилогот број 33., Прилогот број 
34., Прилогот број 42. и  Прилогот број 43., кои се даде-
ни во прилог и се составен дел на оваа Одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-2085/2 Прв заменик на претседателот

29 март 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
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933. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Северна Македонија за 
2022 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.287/21), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 8 март 2022 го-
дина,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗA РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 
2022 ГОДИНА СО ИНДИКАТИВНО ПЛАНИРАНИ  

СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа програма се уредува распределбата на ут-

врдените и индикативно планираните средства за пот-
тикнување рамномерен регионален развој на Републи-
ка Северна Македонија, во вкупен износ од 
1.254.000.000 денари, во Раздел 280.01 - Биро за регио-
нален развој, Потпрограма ОА – Рамномерен региона-
лен развој, ставка 488-Капитални дотации до единици-
те за локална самоуправа. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа програма во износ од 
594.000.000 денари се утврдени во Буџетот на Републи-
ка Северна Македонија за 2022 година, а индикативно 
средствата во износ од 660.000.000 денари се планира-
ат во Буџетот на Република Северна Македонија за 
2023 година. Средствата ќе се користат за следните на-
мени според Табелата: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 3 
Средствата од член 2 точка 1 потточки 1.1, 1.2, 1.3 

1.4, 1.5 и 1.6 од оваа програма ќе се користат за финан-
сирање на активности за поттикнување рамномерен ре-
гионален развој во 2022 година и индикативно за 2023 
година. 

 
Член 4 

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.1 од оваа 
програма во износ од 422.408.695 денари  ќе се корис-
тат за финансирање на проекти за развој на планските 
региони, врз основа на предложени проекти од совети-
те за развој на планските региони. 

 
Член 5 

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.2 од оваа 
програма во износ од 115.202.372 денари ќе се корис-
тат за финансирање на проекти за развој на подрачјата 
со специфични развојни потреби, согласно член 53 од 
Законот за рамномерен регионален развој. 

Член 6 
Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.3  од оваа 

програма во износ од 115.202.372 денари ќе се корис-
тат за финансирање на проекти за развој на селата. 

За користење на средствата од став 1 на овој член, 
единиците на локалната самоуправа со седиште во 
град, треба да обезбедат учество од 50% од вредноста 
на одобрените проекти  за развој на селата во нивни 
состав. 

Единиците на локалната самоуправа со седиште во 
село нема да ги кофинансираат одобрените проекти.  

 
Член 7 

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.4 од оваа 
програма во износ од 115.202.372 денари ќе се корис-
тат за финансирање на проекти за развој на урбаните 
подрачја, согласно член 53 од Законот за рамномерен 
регионален развој. 

 
Член 8 

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.5 од Табе-
лата од оваа програма во износ од 500.000 денари ќе се 
користат за исплата на придонесите за пензиско-инва-
лидско и здравствено осигурување за лицата кои имаат 
стекнато право на плаќање заклучно со 31 декември 
2007 година, согласно  член 87 од Законот за рамноме-
рен регионален развој и истите  продолжуваат да го ко-
ристат до остварувањето на правото на пензија соглас-
но закон. 

                               
Член 9 

 Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.6 од оваа 
програма во износ од 485.484.189 денари ќе се корис-
тат за финансирање на неизмирени обврски од 2021 го-
дина за активности кои беа предвидени во Програмата 
за рамномерен регионален развој за 2021 година 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 53/21 и 84/21). 

 
Член 10 

Средствата од член 2 точка 1 потточки 1.1, 1.2, 1.3 
1.4, 1.5 и 1.6 од оваа програма ќе се одобруваат соглас-
но утврдените принципи, цели и приоритети на регио-
налниот развој во Република Северна Македонија  и 
дефинираните мерки, инструменти и финансиски и 
други средства за нивна реализација,  утврдени со 
Стратегијата за регионален развој на Република Север-
на Македонија, Програмата за развој на планските ре-
гиони, стратешките документи на единиците на локал-
ната самоуправа и подзаконските акти за спроведување 
на Законот за рамномерен регионален развој. 

 
Член 11 

Следење на користењето на средствата од член 2 
точка 1 потточки 1.1, 1.2, 1.3 1.4, 1.5 и 1.6 од оваа прог-
рама врши Бирото за регионален развој. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 41-1101/1 Прв заменик на претседателот

8 март 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
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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 поведена 

постапката П2-822/21, по тужбата на тужителот Нико-
ла Николовски Едер, против тужената Ванеса Нико-
ловски Едер, со непозната адреса на живеење, за раз-
вод на брак. 

Се повикува тужената Ванеса Николовски Едер да 
се јави во овој суд и да достави своја адреса на живеење 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.  

Во спротивно, нејзините интереси во постапката ќе 
ги заштитува привремениот старател, адвокатот Тодо-
ровиќ Дејан со седиште на ул. „Водњанска“ бр. 28/2, 
Скопје, кој е поставен со Решение на овој суд бр. П2-
822/21 од 10.3.2022 година. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Оддел за семејни 
спорови, П2-822/21.                                                (13949) 

__________ 
  

Пред Основниот граѓански суд Скопје во тек е по-
стапката по тужбата на тужителот ЈУЗ Специјализира-
на болница за геријатриска и палијативна медицина 
„13-ти Ноември“ Скопје, против тужените Тони Костев 
од Скопје, Волково и Сенад Рамовиќ од Скопје, за 
долг, со вредност од 293.400 денари. 

Се повикува второтужениот Сенад Рамовиќ од 
Скопје, со адреса на ул. „Методија Андонов-Ченто“ бр. 
8/2-12, да се јави во судот во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот и во тој рок да ја достави точната ад-
реса на живеење. 

Доколку второтужениот Сенад Рамовиќ од Скопје 
или неговиот полномошник не се јават во овој рок, по-
стапката пред овој суд ќе продолжи и интересите на 
второтужениот во понатамошниот тек на постапката ќе 
ги застапува привремениот застапник, адвокатот Бран-
ко Пижула од Скопје, ул. „Димитрије Туцовиќ“ бр. 
22/5, сѐ додека тој или неговиот полномошник не се ја-
ват во судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Оддел за имотни 
спорови и спорови од мала вредност 11 МВП-111/21. 

                                                                            (13956) 
__________ 

  
Пред Основниот граѓански суд Скопје е поднесена 

тужбата од тужителот Елвис Ибраим, ул. „Овчеполска“ 
бр. 25, од Скопје, против тужениот Бајрам Азировиќ, 
со поранешна адреса на живеење на ул. „Пере Тошев“ 
бр. 48 во Скопје, сега со непозната адреса за иселување 
од станбен или деловен простор, со вредност на спорот 
100.000 денари. 

На тужениот Бајрам Азировиќ со поранешна адреса 
на живеење на ул. „Пере Тошев“ бр. 48, во Скопје, сега 
со непозната адреса на живеење му е поставен привре-
мен старател, адвокатот Милица Гроздановска ул. „Го-
це Делчев“ бр. 5, ДТЦ Мавровка, мезанин, локал 21 од 
Скопје, која ќе ги застапува и ќе ги штити интересите 
на тужениот во постапката до нејзиното правосилно 
завршување.  

Се повикува Бајрам Азировиќ од Скопје, сега со 
непозната адреса, во рок од 30 дена од денот на објву-
вањето на огласот да се јави во судот лично или преку 
полномошник. Во спротивно, неговите интереси во по-
стапката ќе ги штити и до нејзиното правосилно зав-
ршување ќе го застапува адвокат Милица Грозданов-
ска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 5, ДТЦ Мавровка, мезанин, 
локал 21 од Скопје. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Одделение за 
имотни спорови 41 П1-194/21.                              (13957)  

__________ 
  

Основниот граѓански Скопје како првостепен пар-
ничен суд со судијата Весна Стрезовска, како претседа-
тел на Советот, постапувајќи по тужбата на тужителот 
ИТ Логистика ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Димитар 
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Беровски“ бр. 2, Скопје, против тужените Зоран Јаза-
џиевски и Даниел Вељановски, ул. „Париска“ бр. 6/67-
18 за сопственост, со непознато живеалиште-престоју-
валиште на ден 18.2.2022 година, го издаде следниот 
оглас: 

Основниот граѓански суд Скопје, во постапката по 
тужбата на тужителот ИТ Логистика ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, против тужените Зоран Јазаџиевски од 
Скопје и Даниел Вељановски ул. „Париска“ бр. 6/67-
18, Скопје, со непознато живеалиште-престојувалиште 
за привремен застапник на тужените ја постави адво-
катот Марина Блажевска, ул. „11-ти Октомври“ бр. 
42/14 Скопје, која ќе ги штити правата  и интересите на 
тужените во постапката сѐ додека тие или нивниот 
полномошник не се јават во постапката. 

Од Основен граѓански суд Скопје, 15. П1. бр. 
118/21.                                                                      (14057) 

__________ 
 

Пред Основниот граѓански суд Скопје е поднесена  
тужбата од тужителот Национално биро за осигурува-
ње Скопје од Скопје, ул. „Митрополит Теодосиј Голо-
ганов“ бр. 28/4, против тужениот Даниел Станоевски 
со поранешно живеалиште на ул. „Перо Наков“ бр. 28, 
Скопје, сега со непозната адреса, за долг, со вредност 
на спорот 18.000 денари. 

На тужениот Даниел Станоевски од Скопје со пора-
нешно живеалиште на ул. „Пролет“ бр. 35 А, сега со 
непозната адреса на живеење му е поставен привремен 
старател, адвокатот Милица Гроздановска ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 5, ДТЦ Мавровка, мезанин, локал 21 од 
Скопје, која ќе ги застапува и ќе ги штити интересите 
на тужениот во постапката до нејзиното правосилно 
завршување.  

Се повикува Даниел Станоевски од Скопје, сега со 
непозната адреса, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот да се јави во судот лично или преку 
полномошник.  

Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе 
ги штити и до нејзиното правосилно завршување ќе ги 
застапува, адвокатот Милица Гроздановска, ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 5, ДТЦ Мавровка, мезанин, локал 21 од 
Скопје. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Одделение за 
имотни спорови, 41 МАЛВП-1785/21.                  (14283) 
 
  

OСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка по 

тужбата од тужителот Косто Апоcтолоски од Тетово, 
ул. „180“ бр. 39/11, против тужените: Зора Перовска, 
Србинка Перовска, Трпко Перовски, Грозданка Амиел, 
Даниела Петровска и др., сега со непозната адреса во 
странство, со основ сопственост – одржувачка. 

Се повикуваат тужените: Зора Перовска, Србинка 
Перовска, Трпко Перовски, Грозданка Амиел, Даниела 
Петровска и др., кои сега се наоѓаат со непозната адре-
са во странство, во рок од 30 дена да се јават во судот 
или да одредат свој полномошник а по тужбата на ту-
жителот Идрис Реџепи од с. Доброште, Косто Апосто-
лоски од Тетово. 

Доколку во овој рок не се јават и не одредат полно-
мошник, судот ќе им постави старател за посебен слу-
чај преку Центарот за социјална работа во Тетово, кој 
ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката. 

Од Основен суд – Тетово, П1-289/22.            (14284) 

С Т Е Ч А Ј Н И  П О С Т А П К И  
  

Основниот суд во Куманово, објавува дека со Реше-
ние Ст.бр.18/21 од 14.3.2022 година. 

Се отвора стечајна постапка над должникот Акцио-
нерско друштво за производство на трикотажна облека 
КАРПОШ-КОНФЕКЦИЈА – Ранковци во ликвидација, 
со седиште во Ранковце, Ранковце, со ЕМБС 5160260, 
со ЕДБ 4015996101934, со трансакциска сметка број 
320100004496436 при Централна Кооперативна банка 
АД Скопје, со приоритетна дејност 14.13 – Производ-
ство на друга горна облека. 

За стечаен управник се именува Богољуб Макрев-
ски од Скопје, ул. „Демир Трајко“ бр.32 б, Скопје.  

Стечајната постапка е отворена на ден 14.3.2022 го-
дина. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
објавувањето на Решението во „Службен весник на 
РСМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник Богољуб Макревски од Скопје, ул. „Демир 
Трајко“ бр.32 б, Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават кај стечајниот управник своите разлачни пра-
ва на подвижните предмети и правата на должникот, 
како и разлачни права на недвижностите на должникот 
што не се запишани во јаните книги односно разлачни-
те права на недвижностите што се запишани во јавните 
книги. Доверителите се должни да ги пријават и своите 
разлачни права на подвижните предмети и на правата 
на должникот што се запишани во регистрите во кои 
тие предмети односно права се запишани. Во пријавата 
мора да се означат предметот над кој постои разлачно 
право, начинот и основата на засновање на тоа право, 
како и средствата за обезбедување на побарувањата. 
Разлачните доверители кои не поднеле пријава за одво-
ено намирување во определениот рок не го губат пра-
вото на одвоено намирување од предметот на разлач-
ното право во стечајната постапка. 

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

Се закажува рочиште за испитување на побарува-
њата (Испитно рочиште) за ден 30.5.2022 година во 
10:00 часот и Собрание на доверители (Извештајно 
собрание) за ден 30.5.2022 година во 10:30 часот на 
кое, врз основа на извештајот на стечајниот управник 
ќе се одлучува за натамошниот тек на постапката, во 
судница бр.14 во Основен суд во Куманово. 

Да се објави оглас во „Службен весник на РСМ“ на 
огласната табла во судот во два дневни весника и на 
веб-страницата на Централен регистар на РСМ. 

Од Основен суд – Куманово.                           (13952) 
___________ 

  
Основниот суд во Струга, со Решение Ст. бр. 60/21, 

со стечајниот судија Соња Ѓонческа, на ден 24.3.2022 
година, во стечајната постапка против Трговско друш-
тво за градежништво, трговија и услуги ЕФЕЗЕТА 
Струга ДОО, свикува Собрание на доверители на ден 
30.3.2022 година во 10:30 часот, во судница 32 со след-
ниот 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Запознавање на доверителите со поднесената 

пријава на излачно побарување од доверителот Сашо 
Ристески од Охрид. 

2. Изјаснување на доверителите за извештајот од 
стечајниот управник за одржаното јавно наддавање на 
ден 18.3.2022 година и дали се прифаќа понудената це-
постигната за истото. 

Од Основен суд – Струга.                                (14285) 
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Основниот суд во Струга, со Решение Ст. бр. 8/22 
од 9.3.2022 година, отвори стечајна постапка против 
Друштво за угостителство и услуги СЕВЕН КАФЕ 
2019 ДООЕЛ увоз-извоз с. Лабуништа, Струга, со 
единствен матичен број на деловниот субјект 7391188, 
даночен број 4026019532090, со трансакциска сметка 
број 270-0739118801-46 при Халк банка АД Скопје, но 
постапката ја заклучи и наложи да се изврши бришење 
во Трговскиот регистар при Централниот регистар на 
Република Северна Македонија. 

Против ова Решение дозволена е жалба во рок од 8 
(осум) дена од објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ до Апелациониот суд 
во Битола. 

Од Основен суд – Струга.                                (14286) 
__________ 

  
Основниот суд во Струга, со Решение Ст. бр. 83/21 

од 15.2.2022 година, отвори стечајна постапка против 
Трговско друштво за трговија и услуги Д-ШПЕНДИ 
увоз-извоз Струга ДООЕЛ, со седиште во Струга, 
единствен матичен број на деловниот субјект 6019978, 
даночен број 4026005130372 и трансакциска сметка 
број 270-0601997801-14 при Халк банка АД Скопје, но 
постапката ја заклучи и наложи да се изврши бришење 
во Трговскиот регистар при Централниот регистар на 
Република Северна Македонија. 

Против ова Решение дозволена е жалба во рок од 8 
(осум) дена од објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ до Апелациониот суд 
во Битола. 

Од Основен суд – Струга.                                (14287) 
__________ 

  
Основниот суд во Струмица, објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 4/22 од 15.3.2022 година, предлогот на 
должникот се усвојува. 

Се отвора стечајна постапка на должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги ЦУРИ 2009 увоз-из-
воз ДООЕЛ Струмица, со седиште на Населено место 
без уличен систем бр. 3, Градско Балдовци, Струмица, 
основано на ден 27.5.2009 година со ЕДБ 4027009-
508511, ЕМБС 6485294, со трансакциска сметка број 
290000001041346 што се води во ТТК банка АД 
Скопје, со главна дејност 47.11 – Трговија на мало во 
неспецијализирани продавници, претежно со храна, 
пијалаци и тутун. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги ЦУРИ 
2009 увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, 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, преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Штип. 

Од Основен суд – Струмица.                           (14289) 
___________ 

  
Основниот суд во Струмица објавува дека со Реше-

ние на стечајниот судија при Основниот суд во Стру-
мица под Ст. бр. 9/22 од 21.3.2022 година, се поведува 
претходна постапка за утврдување на причините за от-
ворање на стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги МАТЕЈ-ДАЛИБОР 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Горни Липовиќ, Конче со седиш-
те во Населено место без уличен систем бр. 4, Горни 
Липовиќ, Конче со ЕДБ 4059018500611, ЕМБС 
7291531. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 

За привремен стечаен управник се именува Драги 
Димовски од Струмица на ул. „Братство-единство“ бр. 
36/1-2 тел. бр. 070/374-785. 

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

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

ветни средства; 
-Да дава согласност на органите на управување на 

должникот за водење на работењето сѐ до донесува-
њето на одлуката за отворање на стечајна постапка со 
цел да се избегне значително намалување на имотот и  

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

Рочиштето за испитување на условите за отворање 
на стечајната постапка над должникот се закажува за 
ден 12.4.2022 година во 12:45 часот. 

Против ова Решение не е дозволена жалба. 
Од Основен суд – Струмица.                           (14290) 

__________ 
  

Основниот суд во Струмица со Решение Ст. бр. 
48/21 од 10.3.2022 година, објавува дека предлогот на 
должникот се усвојува. 

Се отвора стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство, трговија и услуги ЕУРО-
ФРУЦТУС ДООЕЛ Струмица, со седиште на Агробер-
за бр. 5, Струмица, запишано во Трговскиот регистар 
при Централен регистар на РСМ на ден 9.5.2017 година 
со ЕДБ 4027017526553, ЕМБС 7200790, трансакциска 
сметка број 270072007900126 што се води во Халк бан-
ка АД Скопје, со главна дејност 46.31 – Трговија на го-
лемо со овошје и зеленчук. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство трговија и услуги ЕУРО-
ФРУЦТУС ДООЕЛ Струмица, 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 објавата на истото, преку Основниот суд во Стру-
мица, до Апелациониот суд во Штип. 

Од Основен суд – Струмица.                          (14291) 
 
 

Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  
  

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1042 м. в. 
„Банји“, култура 11000, 6 класа, површина 653 м2, за-
ведено во Имотен лист бр. 380 КО Долно Косоврасти 
за цена од 2.159.500 денари, во сопственост на Еребара 
Меџаит од Дебар.  

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 „Сл. весник на 
РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Из-
јавата за прифаќањето на понудата да се достави до но-
тарот Агрон Чутра ул.„Атанасие Илиќ“ б. б., Дебар.  

(14253) 
__________ 

  
Врз основа на Договор за залог – хипотека со свој-

ство на извршна исправа сочинет под ОДУ број 70/22 
од 8.3.2022 година пред нотарот Сашо Василевски од 
Скопје, склучен помеѓу ХАЛК БАНКА АД Скопје со 
ЕМБС 4627148, седиште на ул. „Св. Кирил и Методиј“ 
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бр. 54 во Скопје како заложен доверител и Друштво за 
градежништво и услуги БОНАНЦА УРБАН ДОО 
Скопје со ЕМБС 7097077, седиште на ул. „МАНАПО“ 
бр. 2-1 кат 2 локал 131 во Скопје како заложен долж-
ник, востановено е заложно право врз недвижен имот 
во Скопје и тоа: станбен простор во Скопје на КП 8708, 
ред. број 40, влез 1, кат К1, број 6, намена - стан, со 
површина од 52 м2, ред. број 41, влез 1, кат К1, број 6, 
намена - помошни површини, во површина од 2 м2, 
право на градба и идна сопственост на БОНАНЦА УР-
БАН ДОО Скопје, запишано во Лист за предбележува-
ње на градба број 98295 за КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче 
Петров; Кој имот заложниот должник го заложува како 
обезбедување на паричното побарување на заложниот 
доверител ХАЛК БАНКА АД Скопје на износ од 
47.000,00 евра, кое побарување произлегува од Дого-
вор за одобрување на станбен кредит бр. 02490164-
14105, склучен на ден 2.3.2022 година.                (14254) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште во сопственост на 
Љупчо Димчевски, на КП 2041, м. в. „Страна“, култура 
зз пс, класа 4, со површина од 1.776,00 м2 запишани во 
Имотен лист број 133 за КО Сопиште вон град, за про-
дажна цена од 23.088,00 евра во денарска противвред-
ност.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Стела Лазаревска, бул. „Кузман Јоси-
фовски-Питу“ бр. 19, локал 50, приземје, Скопје.  

                                                                            (14255) 
__________ 

  
Над недвижен имот - во сопственост/сосопственост 

на заложниот должникTрговско друштво за угостител-
ство, трговија и услуги Фине ДОО Скопје, со ЕМБС 
5749751, опишан во Лист за предбележување бр. 44261 
за КО Гази Баба, Имотен лист бр. 328 за КО Гази Баба, 
Имотен лист бр. 9404 за КО Гази Баба и Имотен лист 
бр. 44206 за КО Гази Баба заснована е хипотека од прв 
ред со Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
бр. 189/2022 од 24.3.2022 година, кај нотарот Иљхам 
Исмани од Скопје, во корист на заложниот доверител 
Халк банка АД Скопје, со ЕМБС 4627148, за обезбеду-
вање на парично побарување со износ од 70.000 евра 
во денарска противвредност.                                 (14257) 

__________ 
  

Се продава една целина (1/1) од земјоделско зем-
јиште - нива кое се води под КП бр. 664, место ви-
кано/улица „Ман воденица“, катастарска култура н, 
класа 3, со површина 248 м2, запишано во Имотен лист 
4644 за КО Старо Нагоричане, сопственост на Слаѓан 
Михајловски, за вкупна цена од 1.000,00 евра (илјада 
евра).  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Артан Раховица, ул. „11-ти Октомври“ 
бр. 7, Куманово.                                                      (14258) 

Подвижниот имот - Опрема лоцирана на ул. „101“, 
с. Лешок Тетово во производниот комплекс за произ-
водство на играчки Kinder - Ferrero и тоа: фотоволтаич-
на централа со капацитет 162 KW, бунар за вода, бунар 
за вода, систем за видео надзор со 18 камери, систем за 
заштита од провала и кражба, систем за заштита од по-
жар со хидрантски систем и систем за греење и ладење, 
врз основа на Пописна листа и Сопственичка изјава де-
тално опишани во Проценка бр. 17951 за вредноста на 
подвижен имот изработена од страна на стручната 
служба на банката, во сопственост на Друштво за про-
изводство, трговија и услуги МАКТОИС ДОО увоз-из-
воз с. Лешок, Теарце со ЕМБС 6160603, се ставени под 
залог во корист на Комерцијална банка АД Скопје со 
Солемнизација на Договор за залог на подвижни пред-
мети со својство на извршна исправа ОДУ бр. 28/22 од 
16.3.2022 година, кај нотарот Снежана Ѓорѓеска Видо-
еска од Тетово.                                                        (14259) 

__________ 
  

Се врши продажба на недвижен имот во КО Нога-
евци, на КП 600, дел 3, нива, класа 4, м. в. „Цуцулато“, 
со површина од 9.836 м2, запишан во Имотниот лист 
број 201 за КО Ногаевци и на КП бр. 612, дел 2, нива; 
класа 4, м. в. „Длабоки дол“, со површина од 23.000 м2, 
запишан во Имотниот лист број 199 за КО Ногаевци во 
АКН, сопственост на продавачот Ѓошевски Петре од 
Велес, со стан на улица „Белградска“ број 1/1-11 во Ве-
лес, за купопродажна цена од 5.000,00 евра во денарска 
противвредност на денот на плаќањето.  

Се повикуваат сопствениците на соседните катас-
тарски парцели во рок од 8 дена од денот на објавува-
њето на „Службен весник на РС Македонија“, доколку 
се заинтересирани за купување на гореопишаниот нед-
вижен имот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата.  

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенствено купување. Изјавите за прифа-
ќањето на понудата да се достават во нотарската канце-
ларија на нотарот Магдалена Ордева од Велес, ул. 
„Владимир Назор“ број 2 во Велес.                      (14260) 

__________ 
  

Врз основа на Договор за залог – хипотека врз нед-
вижен имот ОДУ 200/22 од 25.3.2022 г., од нотарот 
Елизабета Стојаноска од Прилеп, заради обезбедување 
на парично побарување на заложниот доверител Халк 
банка АД Скопје, спрема ПЗУ - Ординација по општа 
медицина ЗЕРОСКИ Прилеп по основ на Договор за 
поткредит бр. КР2022/7683 за одобрување на автомо-
билски кредит со залог на подвижен предмет во идна 
сопственост на заложниот должник ПЗУ ЗЕРОСКИ 
Прилеп се заснова заложно право од прв ред над след-
ниот подвижен предмет: Марка возило: VOLVO, Вид 
на возило: ПАТНИЧКО, Тип на возило: XC60, Година 
на производство: 2022, Број на шасија: YV1UZK5VCN-
1051817, Број на мотор: D420T8 4406104, Сила на мо-
тор: 145 KW, Зафатнина на моторот: 1969 cm3, Број на 
врати: 5, Број на седишта: 5, Боја на каросерија: Sina 
metalik 723 - Denim Blue.  

Подвижниот предмет ќе биде во идна сопственост 
на заложниот должник ПЗУ ЗЕРОСКИ Прилеп. (14261) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште во сопственост 
на: Александар Блажовски, Благоја Блажовски, Зора 
Велеска и Љубе Блажоски, на КП 1868, м. в. „Два 
дола“, култура ззн, класа 5, со површина од 1.790 м2 
запишани во Имотен лист број 12567 за КО Сопиште 
вон град, за продажна цена од 23.270,00 евра во денар-
ска противвредност.  
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Стела Лазаревска, бул. „Кузман Јоси-
фовски-Питу“ бр. 19, локал 50, приземје, Скопје.  

                                                                            (14262) 
__________ 

  
Недвижниот имот - Производен комплекс на улица 

„101“, Регионален пат Лешок-Жилче Тетово на КП 
1308/1 со вкупна површина од 3.446 м2, и земјиште 
под и околу објектот на КП 1308/1 со вкупна површина 
9.030 м2, лоцирани во м. в. „Црница“, евидентирани во 
Имотен лист 11178 КО Лешок, сопственост на залож-
ниот должник Друштво за производство, трговија и ус-
луги МАКТОИС ДОО увоз-извоз с. Лешок, Теарце, со 
ЕМБС 6160603, е ставен под залог (хипотека) во ко-
рист на Комерцијална банка АД Скопје со солемниза-
ција на Договор за залог на недвижен имот со својство 
на извршна исправа ОДУ бр. 27/22 од 16.3.2022 година 
кај нотарот Снежана Ѓорѓеска Видоеска од Тетово.  

                                                                            (14264) 
__________ 

  
Се известуваат сите сосопственици, заедничари, 

граничари и други заинтересирани лица дека се прода-
ва недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 603 за 
КО Матејче вон град, сосопственост на Ниметула Јусу-
фи со дел на посед една половина 1/2 идеален дел, со 
следниве катастарски индикации: КП бр. 888, м. в. 
„Рибник“, кат. култ.11000, класа 4, површина 2.857 м2. 
Гореопишаниот имот се продава за цена од 108 денари 
за 1 м2.  

Сите заинтересирани лица може за подетални ин-
формации да се јават во нотарската канцеларија на но-
тарот Наим Шерифи од Куманово на тел. 031/433-501 
на ул. „11-ти Октомври“ лок. Хотел Куманово бр. 1/1, 
Куманово во рок од 8 (осум) дена.                        (14265) 

__________ 
  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделското 
земјиште, се огласува купопродажба на 1/2 (една поло-
вина) идеален дел од недвижен имот во Скопје, КО 
МАТКА вон град, кој лежи на КП 677, место ви-
кано/улица „Под Бигор“, кат. култ. зз, н, класа 8, со 
површина од 937 м2, запишан во Имотен лист бр. 634 
за КО Матка вон град, сосопственост на Антевски 
Трајко од Скопје, за вкупна купопродажна цена од 
120.000 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.                (14266) 

__________ 
  
 

Врз основа на Договор за залог врз недвижност – 
хипотека со својство на извршна исправа склучен во 
Скопје на ден 21.3.2022 година, потврден под ОДУ бр. 
107/22 од 25.3.2022 година пред нотарот Сашо Васи-
левски од Скопје, склучен помеѓу НЛБ банка АД Скоп-
је со ЕМБС 4664531, со седиште на ул. „Мајка Тереза“ 
бр. 1 во Скопје како заложен доверител и Друштво за 

градежништво и услуги БОНАНЦА УРБАН ДОО 
Скопје со ЕМБС 7097077, со седиште на ул. „МА-
НАПО“ бр. 2-1 кат 2 локал 131 во Скопје како заложен 
должник, востановено е заложно право врз недвижен 
имот во Скопје и тоа: станбен простор во Скопје на КП 
8708, ред. број 21, зграда 2, влез 1, кат МА, број 17, на-
мена на зграда – стан, со површина од 38 м2, ред. број 
22, зграда 2, влез 1, кат МА, број 17, намена на зграда – 
помошни површини, со површина од 8 м2, ред. број 1, 
зграда 2, влез 1, кат НК, број 1, намена на зграда – по-
мошни површини, со површина од 41 м2, ред. број 12, 
зграда 2, влез 1, кат ПО, број 12, намена на зграда – га-
ражно место, со површина од 19 м2, право на градба и 
идна сопственост на Друштво за градежништво и услу-
ги БОНАНЦА УРБАН ДОО Скопје, со ЕМБС 7097077, 
запишано во Лист за предбележување на градба број 
98295 за КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров, кој имот 
заложниот должник го заложува како обезбедување на 
паричното побарување на заложниот доверител НЛБ 
банка АД Скопје на износ од 57.500,00 евра, кое поба-
рување произлегува од Договор бр. КR2022/12906 за 
одобрување на станбен кредит, склучен во Скопје на 
ден 14.3.2022 година.                                              (14270) 

__________ 
  

Врз основа на Договор за залог со својство на из-
вршна исправа, потврден од нотарот Весна Паунова од 
Скопје, заведен под ОДУ број 165/22 на ден 25.3.2022 
година, заложните должници Друштво за градежниш-
тво и трговија МОДИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Те-
тово, со седиште на ул. „Илинденска“ б. б., Тетово, со 
ЕМБС 4374711 и Друштво за проектирање, изградба и 
инженеринг АРТИНГ ДОО Скопје, со седиште во ТЦ 
Чаирчанка, ул. „Цветан Димов“ бр. 33-1/41, Скопје, со 
ЕМБС 4394976, имаат засновано залог (хипотека) врз 
недвижен имот кој претставува: КП 755, дел 35, влез 1, 
кат К4, број 27, со површина од 72 м2, и ПП од 3 м2 за-
пишан во Лист за предбележување на градба број 
112711 за КО Кисела Вода 2 и КП 755/35 влез 1, кат 
ПО-1 гаражно место број 9 во површина од 15м2 и га-
ражно место број 10 со површина од 15 м2, запишани 
во Лист за предбележување на градба број 112708 за 
КО Кисела Вода 2, во корист на заложниот доверител 
Универзална инвестициона банка АД Скопје, со се-
диште на ул. „Максим Горки“ бр. 6 со ЕМБС 4646088, 
што произлегува од Договорот за залог хипотека на 
недвижен имот со својство на извршна исправа и Дого-
вор бр. 035-504-000005 за одобрување станвен кредит 
со девизна клаузула од 22.3.2022 г.                      (14272) 

__________ 
  

Нотарот Лазар Козаровски со седиште на ул. „11 
Октомври“ бр. 115а/1 во Скопје, известува дека залож-
ниот должник Друштво за градежништво, проекти-
рање, трговија и услуги ЕЛЕНА ЛУКА ХОМЕ ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. „Љубљанска“ бр. 14/дел Пр. 
1 во Скопје со ЕМБС 7017162 и ЕДБ 4080015549740 
застапувано од Милка Петревска - управител со Нотар-
ски акт - Договор за хипотека на недвижен имот од прв 
ред со својство на извршна исправа склучен во мојата 
нотарска канцеларија под ОДУ бр. 127/22 од 25.3.2022 
година во корист на заложниот доверител Халк банка 
АД Скопје со седиште на ул. „Св. Кирил и Методиј“ 
бр. 54 во Скопје со ЕМБС 4627148 и ЕДБ 4030993-
162028, а заради обезбедување на парично побарување 
во износ од 32.564 евра, заснова заложно право - хипо-
тека од прв ред, право на сопственост на недвижен 
имот запишан во Лист за предбележување на градба 
број 60473 за КО Кисела Вода 1, КП 2952, дел 11, влез 
1, кат МА, број 53, намена - стан со површина од 41 
м2, КП 2952, дел 11, влез 1, кат МА, број 53 намена - 
помошни површини (тераса, лоѓија, балкон) со пов-
ршина од 3 м2.                                                         (14273) 
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Се продава земјоделско земјиште заведено на КП 
бр. 787, м. в. „Долга шија“, катастарска култура зз-лз, 
катастарска класа 4, со површина од 935 м2, КП бр. 788 
дел 1, м. в. „Долга шија“, катастарска култура зз-н, ка-
тастарска класа 6, со површина од 2.545 м2, КП бр. 789 
дел 2, м. в. „Долга краста“, катастарска култура зз-пс, 
катастарска класа 7, со површина од 1.146 м2 и КП бр. 
790 дел 3, м. в. „Долга краста“, катастарска култура зз-
н, катастарска класа 6, со површина од 315 м2, со пра-
во на сопственост, во КО Лескоец, запишано во Имо-
тен лист бр. 3542 за КО Лескоец, за вкупна купопро-
дажна цена во износ од 304.500 денари, сопственост на 
лицето Јордан Џуклески со живеалиште во Лескоец, 
Охрид на ул. „Рашанец“ бр. 65.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и непосредните соседи како лица со првен-
ствено право на купување, изјавите за прифаќањето на 
понудата да ги достават до нотарот Васко Паскали ул. 
„Димитар Влахов“ бр. 9-А, Охрид, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“. Во спротивно, го губат правото на 
првенство.                                                                (14275) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште нива, КП бр. 
4118, м. в. „Калајаница“, класа 4, со површина од 2.783 
м2 во КО Ново Село вон град, заведено во Имотен лист 
бр. 3795 за КО Ново Село вон град, во сопственост на 
Турновска Поповска Елена од Струмица, бул. „Мар-
шал Тито“ бр. 15/1/7, за купопродажна цена од 102.700 
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.                                                            (14276) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште една половина 
(1/2) идеален дел од нива, КП бр. 475, м. в. „Село“, кла-
са 3, со површина од 3.740 м2 во КО Гечерлија, заведе-
но во Имотен лист бр. 261 за КО Гечерлија, во сосоп-
ственост на Трајкова Катерина од Струмица, ул.„Мав-
рово“ бр. 28, за купопродажна цена од 61.500 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.                                                            (14277) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог (хи-
потека) со својство на извршна исправа, изработен од 
нотарот Верица Панова-Стевкова од Струмица под 
ОДУ бр. 255/2022 од 23.3.2022 година, помеѓу Цен-
трална кооперативна банка АД Скопје, со седиште во 
Скопје, Центар, ул. „1732“ бр. 2, Скопје, Центар, со 
ЕМБС 4640063, како заложен доверител и Друштво за 
транспорт, трговија и услуги Г‵НА увоз-извоз ДООЕЛ 

Струмица, со седиште во Струмица, ул. „Јанко Цвети-
нов“ бр. 27-6, со ЕМБС 4817842, како заложен долж-
ник, засновано е заложно право од прв ред врз следни-
от недвижен имот: Стан со помошна површина во град 
Струмица, кој се наоѓа на: реден број 168, влез 1Ц, кат 
МА, број 62, намена на посебен дел од зграда стан, со 
внатрешна површина од 75 м2, и реден број 169, влез 
1Ц, кат МА, број 62, намена на посебен дел од зграда 
помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со внат-
решна површина од 5 м2, заведено во Лист за предбе-
лежување на градба број 56234 за КО Струмица и 
Друштво за производство, трговија и услуги ФОРТИ-
ДАВАС ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран Дојран, со се-
диште во Нов Дојран, ул. „Маршал Тито“ бр. 23, Дој-
ран, со ЕМБС 6188311, како заложен должник заснова-
но е заложно право од нареден ред врз следниот недви-
жен имот: деловен простор во КО Стар Дојран, во град 
Гевгелија кој се наоѓа на: КП 762, дел 0, ул. „Маршал 
Тито“ бр. 42 Ц, број на зграда 1, намена на зграда Б1-
17, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП 
со внатрешна површина од 17 м2, наведена во Имотен 
лист број 1170 за КО Стар Дојран како обезбедување 
на паричното побарување на заложниот доверител со 
износ од 71.500,00 евра.                                         (14278) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт – Договор за регистри-
ран невладетелски залог врз подвижни предмети (прв 
ред), изработен од нотарот Верица Панова-Стевкова од 
Струмица под ОДУ бр. 270/2022 од 24.3.2022 година, 
помеѓу Прокредит банка АД Скопје, со седиште во 
Скопје, Карпош, ул. „МАНАПО“ бр. 7, со ЕМБС 
5774136, како заложен доверител и Друштво за тран-
спорт, трговија и услуги увоз-извоз ОРЕПРОМ-М 2008 
ДООЕЛ с. Просениково Струмица со седиште на ул. 
„Населено место без уличен систем“ бр. 68 Просенико-
во Струмица, со матичен бр. 6412777, како заложен 
должник, заснован е регистриран невладетелски залог 
врз подвижни предмети (прв ред) врз следниве под-
вижни предмети: Број на Сообраќајна дозвола: MK 
1189051, Регистарски број: SR 5808 AD, D1-Марка: 
VOLVO, D2-Тип: VTA3T / C3FHA1/ --- , D3-Комерци-
јална ознака: FH 42T, E-Идентификациски број на во-
зилото: YV2RTY0A7GB787734, 5A-Година на произ-
водство: 2016, J- Категорија и вид на возилото: N3 - то-
варно, 38-Облик и намена на каросерија: BC - тегнач со 
седло, 21-Тип на мотор: D13K460 EUVI  

P5- Идентификациски број на мотор: 640364, Број 
на Сообраќајна дозвола: MK 1080115, Регистарски 
број: SR 8248 AB, D1-Марка: SCHMITZ CARGOBULL, 
D2-Тип: SKO 24/ 260 O / A, D3-Комерцијална ознака: 
SKO 24/L -13.4 FP 60 COOL, E-Идентификациски број 
на возилото: WSM00000005135690, 5A-Година на про-
изводство: 2014  

J- Категорија и вид на возилото: O4 - приколка, 38-
Облик и намена на каросерија: DA - полуприколка  

Број на Сообраќајна дозвола: MK 0579039, Регис-
тарски број: SR 3733 AC, D1-Марка: MAN, D2-Тип: 
L2007 46001/ 06X04ZBBAABE2AA/---, D3-Комерци-
јална ознака: TGX 18.440 4X2 BLS, E-Идентификацис-
ки број на возилото: WMA06XZZXGM703362, 5A-Го-
дина на производство: 2016, J- Категорија и вид на во-
зилото: N3 - товарно, 38-Облик и намена на каросерија: 
BC - тегнач со седло, 21-Тип на мотор: D2676LF46, P5- 
Идентификациски број на мотор: 51543940054398, Број 
на Сообраќајна дозвола: MK 1446358, Регистарски 
број: SR 4161 AC, D1-Марка: SCHMITZ CARGOBULL, 
D3-Комерцијална ознака: SKO 24/L -13.4 FP 60 COOL 
E-Идентификациски број на возилото: WSM0000000-
5155228, 5A-Година на производство: 2016, J- Катего-
рија и вид на возилото: O4 - приколка, 38-Облик и на-
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мена на каросерија: DA - полуприколка, Број на Сооб-
раќајна дозвола: MK 1163650, Регистарски број: SR 
5005 AC, D1-Марка: VOLVO, D2-Тип: FH / 42T / --- , 
D3-Комерцијална ознака: FH, E-Идентификациски број 
на возилото: YV2RT40AXGA784941, 5A-Година на 
производство: 2015, J- Категорија и вид на возилото: 
N3 - товарно,38-Облик и намена на каросерија: BC - 
тегнач со седло,21-Тип на мотор: D13 K500 EM-EU6, 
P5- Идентификациски број на мотор: 579351, Број на 
Сообраќајна дозвола: MK 0480625, Регистарски број: 
SR 4707 AC, D1-Марка: SCHMITZ CARGOBUL, D3-
Комерцијална ознака: SKO 24/L -13.4 FP 60 COOL, E-
Идентификациски број на возилото: WSM0000000-
5163374  

5A-Година на производство: 2016, J- Категорија и 
вид на возилото: O4 - приколка,38-Облик и намена на 
каросерија: DA - полуприколка, Број на Сообраќајна 
дозвола: MK 1093309, Регистарски број: SR 4463 AC  

D1-Марка: VOLVO, D2-Тип: VTA3T / C3FHA1/--- , 
D3-Комерцијална ознака: FH 4X2T, E-Идентификацис-
ки број на возилото: YV2RT40A0GB774588, 5A-Годи-
на на производство: 2016, J- Категорија и вид на вози-
лото: N3 - товарно, 38-Облик и намена на каросерија: 
BC - тегнач со седло, 21-Тип на мотор: D13K500 EUVI  

P5- Идентификациски број на мотор: G1G9G3, Број 
на Сообраќајна дозвола: MK 1093310, Регистарски 
број: SR 4703 AC, D1-Марка: SCHMITZ, D2-Тип: 
SCB*S3B / 04VLN / 39BH0B1G0, D3-Комерцијална оз-
нака: SKO 24/L 13.4, E-Идентификациски број на вози-
лото: WSM00000005156430, 5A-Година на производ-
ство: 2016  

J- Категорија и вид на возилото: O4 - приколка, 38-
Облик и намена на каросерија: DA - полуприколка  

Број на Сообраќајна дозвола: MK 1189579, Регис-
тарски број: SR 6300 AD, D1-Марка: VOLVO, D2-Тип: 
VTA3T / --- / ---, D3-Комерцијална ознака: FH, E-Иден-
тификациски број на возилото: YV2RTY0A8HA798409  

5A-Година на производство: 2016, J- Категорија и 
вид на возилото: N3 - товарно, 38-Облик и намена на 
каросерија: BC - тегнач со седло, 21-Тип на мотор: 
D13K460 EUVI, P5- Идентификациски број на мотор: 
G53212, Број на Сообраќајна дозвола: MK 1189580, Ре-
гистарски број: SR 6560 AD, D1-Марка: SCHMITZ 
CARGOBULL, D2-Тип: SCB*S3B / --- / --- , D3-Комер-
цијална ознака: SKO 24/L -13.4 FP COOL V7, E-Иден-
тификациски број на возилото: WSM00000005246010, 
5A-Година на производство: 2020, J- Категорија и вид 
на возилото: O4 - приколка, 38-Облик и намена на ка-
росерија: DA - полуприколка, како обезбедување на па-
ричното побарување на заложниот доверител со износ 
од 250.000,00 евра.                                                  (14279) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште една третина (1/3) 
идеален дел од нива, КП бр. 132, м. в. „Сара Карач“, 
класа 2, со површина од 1.428 м2 и една третина (1/3) 
идеален дел од нива, КП бр. 948, м. в. „Сара Карач“, 
класа 3, со површина од 3.297 м2 во КО Старо Бал-
довци, заведено во Имотен лист бр. 179 за КО Старо 
Балдовци, во сосопственост на Колев Џоко од Иловица 
бр. 113, за купопродажна цена од 30.000 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.                                                            (14280) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште ливада, КП бр. 
896, м. в. „Вртен камен“, класа 3, со површина од 1.361 
м2 во КО Смолари вон град, заведено во Имотен лист 
бр. 450 за КО Смолари вон град, во сопственост на 
Стоилов Ацо од Струмица, ул. „Јанко Цветнов“ бр. 
8/15, за купопродажна цена од 30.750 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.                                                            (14281) 

__________ 
  

Заради обезбедување на парично побарување на до-
верителот Стопанска банка АД Скопје со вкупен износ 
од 4.920.000 денари, кое побарување е произлезено од 
претходно склучен Договор за кредитна рамка, бр. 
20/2801-191 од 18.3.2022 год., со корисникот на кредит, 
должникот ДПТУ ЕУРО МЕТАЛ МЕБЕЛ ДООЕЛ Те-
тово, врз основа на кој е изработен Нотарски акт - До-
говор за залог врз н=едвижен имот со својство на из-
вршна исправа, подготвен од страна на нотарот Иво 
Серафимоски, ОДУ 167/22 од 23.3.2022 година е из-
вршено засновање на хипотека од нареден ред во АКН 
на РСМ над недвижен имот изграден на КП бр. 3131, 
дел 3, истиот заведен на ИЛ бр. 32354 за КО Тетово 1, 
сопственост на заложниот должник ДПТУ ЕУРО МЕ-
ТАЛ МЕБЕЛ ДООЕЛ Тетово истото евидентирано под 
бр. 1114-153/2022 од 24.3.2022 година.                (14282) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека со својство на извршна исправа, 
составен од нотарот Лидија Смиљаноска од Скопје, 
под ОДУ бр. 75/22, склучен на 25.3.2022 година, поме-
ѓу НЛБ банка АД Скопје, со ЕМБС 4664531, со седиш-
те во Скопје, Центар на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, како 
хипотекарен доверител, Ѓорѓиевски Љупче од Петро-
вец како должник и иден хипотекарен должник, Ѓорѓи-
евски Зоран од Петровец како должник и Друштво за 
услуги, трговија и градежништво АГАТОН ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. „1737“ бр. 24, лок. 6 со 
ЕМБС 7297610, како хипотекарен должник, заради 
обезбедување на парично побарување на хипотекарни-
от доверител со износ од 33.200,00 евра, заснован е 
правен товар - хипотека од прв ред врз недвижен имот-
стан во градба кој се гради на КП (основен дел) 1213/8 
запишан под реден број 256, влез 3, кат К3, бр. 38, на-
мена СТ, површина 50 м2, реден број 257, влез 3, кат 
К3, бр. 38, намена ПП, површина 4 м2, запишан во 
Лист за предбележување на градба бр. 11596 за КО 
Илинден, сопственост на хипо-текарниот должник 
Друштво за услуги, трговија и градежништво АГАТОН 
ДОО увоз-извоз Скопје.                                         (14288) 

__________ 
  

Се продава една целина (1/1) од земјоделско зем-
јиште - нива кое се води под КП бр. 5, место ви-
кано/улица „Карпош“, катастарска култура ЗЗ Н, класа 
3, со површина 10.179 м2, запишано во Имотен лист 89 
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за КО Речица, сопственост на Миле Јакимовски и Жак-
лина Спасиќ, за вкупна цена од 9.000,00 евра (девет ил-
јади евра) во денарска противвредност.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Артан Раховица, ул. „11-ти Октомври“ 
бр. 7, Куманово.                                                      (14292) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт – Договор за за лог на 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
број 470/2022 од 28.3.2022 година сочинет од нотарот 
Зафир Хаџи- Зафиров во Скопје, склучен меѓу Стопан-
ска банка АД Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ 
бр. 7, Скопје, Центар, со EMБС 4065549, ЕДБ 403099-
6116744, како заложен доверител, Елеонора Пецова од 
Скопје, со адреса на живеење на ул. „Мис Стон“ бр. 7, 
како должник и иден заложен должник, Друштво за 
промет, услуги и градежништво ВИСТ-Н ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
„Венијамин Мачуковски“ бр. 19/1-22, Скопје, Аерод-
ром, со ЕМБС 5867681, со ЕДБ 4030004509324, како 
заложен должник, засновано е заложно право врз нед-
вижен имот запишан во Имотен лист број 60469 за КО 
Центар 2, Имотен лист бр. 60353 за КО Центар 2, Имо-
тен лист бр. 60352 за КО Центар 2 во Агенција за ка-
тастар на недвижности по основ на Нотарски акт – До-
говор за залог врз недвижен имот со својство на из-
вршна исправа ОДУ број 470/2022 од 28.3.2022 год., 
сочинет од нотарот Зафир Хаџи-Зафиров во Скопје, 
при што износот на главницата е 41.000,00 евра.  

                                                                            (14293) 
__________ 

  
Се продава следнoво земјоделско земјиште - па-

сиште на КП број 249, во м. в. „Средно Поле“, класа 2, 
со вкупна површина од 687 м2, заведено во Имотен 
лист број 42 за КО Чепигово, сопственост на Тоде 
Ртоски од с. Чепигово за цена од 300,00 евра во денар-
ска противвредност.  

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.                          (14294) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот нa КП 745 м. в. 
„Локма“, култура зз н, класа 2, површина 1.672 м2, и 
КП 745 м. в. „Локма“, култура зз н, класа 3, површина 
1.118 м2, запишани во Имотен лист број 423 за КО Љу-
бинци со дел на посед на 1/2 на име на продвачот. 
Вкупната купопродажна цена е во износ од 171.585 де-
нари.  

Сите заинтересирани купувачи (сосопственици и 
соседи) може да се јават во рок од 8 (осум) дена од об-
јавувањето на огласот на продавачот Ангеловски Игор-
че од Ранковце, или во нотарска канцеларија на нота-
рот Весна Митровска од Крива Паланка на ул. „Св. Јоа-
ким Осоговски“ бр. 162-2.                                     (14295) 

Се заснова заложно право – хипотека врз недвижен 
имот сопственост на Друштво за производство, промет 
и услуги ЦИЛЕ – ИНЖИЊЕРИНГ Цветан ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје, на ул. „Кле-
ноец“ бр. 91, Скопје, Карпош, со ЕМБС 5138361, и тоа 
стан во станбена зграда која се гради на КП 9242/3 за 
КО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 6 запишан како: КП 9242, дел 3, 
влез 1, кат МА, број 49, намена на посебен / заеднички 
дел од зграда и друг објект - стан, со површина од 28 
м2 и КП 9242, дел 3, влез 1, кат МА, број 49, намена на 
посебен / заеднички дел од зграда и друг објект – по-
мошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со површина 
од 11 м2, евидентирани во Лист за предбележување на 
градба број 98221 за КО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 6, во корист 
на заложниот доверител Халк банка АД Скопје со се-
диште во Скопје, Центар, на ул. „Св. Кирил и Методиј“ 
бр. 54 со ЕМБС 4627148, заради обезбедување на поба-
рувањето во износ од 20.000,00 евра врз основа на Но-
тарски акт - Договор за засновање на заложно право 
врз недвижност под ОДУ број 226/22 од 28.3.2022 го-
дина од нотарот Ана Дојчиновска.                       (14296) 

__________ 
  

Се продава следниот недвижен имот: КП бр. 204, 
дел 1, на место викано „Маторник“ катастарска култу-
ра Н, од 4 класа, со површина од 2.342 м2, видно од 
Имотен лист со број 100148 за КО ЗДУЊЕ, издаден од 
страна на Агенцијата за катастар на недвижности на 
РСМ – Сектор за премер и катастар – Гостивар, соп-
ственост на Мухамедјетон Незири од с. Здуње, Гости-
вар, за вкупна цена од 2.850 евра во денарска про-
тиввредност.  

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Зарија Џафери од Гостивар, ул. „Браќа 
Ѓиноски“ бр. 75/Б, лок. 14.                                     (14297) 

__________ 
  

Се огласува продажба на земјоделско земјиште со 
катастарски индикации: КП бр. 1647, место викано 
„Мала корија“, катастарска култура ЗЗ, ГР, класа 4, со 
површина од 222 м2, КП бр. 1647, место викано „Мала 
корија“, катастарска култура ЗЗ, Н, класа 3, со површи-
на од 176 м2, запишано во Имотен лист бр. 113 за КО 
Горно Коњаре, за вкупна купопродажна цена од 2.400 
евра, сосопственост на продавачите Љубинка Тонкиќ и 
Десимир Бојковиќ.  

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.                                                (14298) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за регистри-
ран невладетелски залог врз подвижен предмет - мо-
торни возила (со својство на извршна исправа) соста-
вен од нотарот Станка Горичан под ОДУ бр. 104/2022 
од 25.3.2022 година, склучен помеѓу Стопанска банка 
АД Скопје со ЕМБС 4065549, со седиште на ул. „11-ти 
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Октомври“ бр. 7, Скопје, Центар, како заложен довери-
тел, Друштво за превоз, градежништво и трговија ТО-
НИГ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид со седиште на ул. 
„Стив Наумов“ бр. 30, Охрид, со ЕМБС 6192734, како 
должник и заложен должник, е засновано заложно пра-
во врз подвижни предмети товарно возило - тегнач со 
седло; Марка: MERCEDES-BENZ; Тип: ACTROS; Број 
на шасија: WDB9634061L715662; Регистарски ознаки: 
OH 3795 AC и Товарно возило - тегнач со седло; 
Марка: MERCEDES-BENZ; Тип: ACTROS; Број на ша-
сија: WDB96340610104718; Регистарски ознаки:OH 
5831 AD, а со цел обезбедување на парично побарува-
ње кое произлегува од Договор за долгорочен кредит 
бр. 20/2501-238 од 18.3.2022 година на износ од 
1.560.000 ден. со намена, камата, услови и рок на вра-
ќање 60 месеци сметано од денот на првото повлекува-
ње на средства.                                                        (14299) 

__________ 
  

Заради обезбедување на побарување по основ на 
Договор бр. KR2022/20307 за одобрување на Златен 
станбен кредит, склучен на 21.3.2022 година, склучен 
помеѓу НЛБ банка АД Скопје, со седиште на ул. „Мај-
ка Тереза“ бр. 1, Скопје, Центар, како заложен довери-
тел, должник-корисник на станбен кредит РИСТО КА-
РАИВАНОВ, со адреса на живеење ул. „7-ми Ноем-
ври“ бр. 44, Гевгелија и заложниот должник Друштво 
за градежништво, производство, трговија и услуги МЕ-
РАЦЕ РЕАЛ ЕСТАТЕ ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Бого-
родица Гевгелија, со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр. 
12, Богородица, Гевгелија, врз основа на Нотарски акт 
- Договор за залог (хипотека), ОДУ број 72/2022 од 
23.3.2022 година од нотарот Цеца Малева Стоев, Гевге-
лија, засновано е заложно право - хипотека од прв ред 
врз недвижен имот – стан бр. 25 внесен под ред. бр. 48 
и 49 во Лист за предбележување на градба број 103706 
за КО Гевгелија, сопственост на заложниот должник.  

(14301) 
__________ 

  
Над недвижен имот - идна недвижност-во градба во 

Скопје сопственост на Друштво за градежништво, тр-
говија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје, со седиште на 
бул. „Илинден“ бр. 29-3/4, Скопје, Центар, запишано 
во Трговскиот регистар на Централниот регистар на 
РСМ, со ЕМБС 6059376, построен на: КП 755 дел 81, 
влез 1, кат К9, број 75, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда и друг објект - стан, со површина од 54 
м2, КП 755 дел 81, влез 1, кат К9, број 75, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - по-
мошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со површина 
од 4 м2, евидентирани во Лист за предбележување на 
градба број 116013 за КО Кисела Вода 2, се заснова за-
ложно право во корист на заложниот доверител Уни-
верзална инвестициона банка АД Скопје, заради обез-
бедување на побарувањето во износ од 10.000,00 евра 
(десет илјади евра) врз основа на Договор бр. 004LD-
607-000003 за одобрување хипотекарен кредит со де-
визна клаузула со арх. број 1202/10120-2/2022 од 
17.3.2022 година и Солемнизација на Договорот за вос-
поставување на заложно право – хипотека врз недвиж-
ност со својство на извршна исправа од нотарот Ана 
Брашнарска под ОДУ број 664/22 од 24.3.2022 година.  

(14381) 
__________ 

  
Над недвижен имот - идна недвижност-во градба во 

Скопје сопственост на Друштво за градежништво, тр-
говија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје, со седиште на 
бул. „Илинден“ бр. 29-3/4 Скопје-Центар, запишано во 
трговскиот регистар на Централниот регистар на РСМ, 

со ЕМБС 6059376, построен на: КП 755 дел 81, влез 1, 
кат К9, број 75, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект- стан, со површина од 54 м2, КП 
755 дел 81, влез 1, кат К9, број 75, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 4 
м2, евидентирани во Лист за предбележување на град-
ба број 116013 за КО Кисела Вода 2, се заснова залож-
но право во корист на заложниот доверител Универзал-
на инвестициона банка АД Скопје, заради обезбедува-
ње на побарувањето во износ од 84.000,00 евра (осум-
десет и четири илјади евра) врз основа на Договор бр. 
004LD-504-000030 за одобрување станбен кредит со 
девизна клаузула со арх. број 1202/10117-2/2022 од 
17.3.2022 година и Солемнизација на Договорот за вос-
поставување на заложно право – хипотека врз недвиж-
ност со својство на извршна исправа од нотарот Ана 
Брашнарска под ОДУ број 665/22 од 24.3.2022 година. 

(14382) 
__________ 

  
Се продава земјоделско земјиште 1/1 идеални дело-

ви од КП бр. 1348 во м. в. „Горни Чаир“, катастарска 
култура нива, класа 1 со вкупна површина од 5.065 м2, 
опишани во Имотен лист 120 КО Логоварди во соп-
ственост на Зоран Котевски. Опишаниот имот се про-
дава за продажна цена од 250.000 денари, со тоа што 
купувачот го плаќа данокот на промет, нотарските и 
адвокатските трошоци.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Андреј Христов од Битола ул. „Јане 
Сандански“ бр. 1-1, приземје.                                (14383) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот, во сосопственостпо 1/1 
на Влатко Џопковски од Богданци со живеалиште на 
ул. „25-ти Мај“ бр. 60 и тоа КП 1516 м. в. „Криви бор“, 
катастерска култура 15000 класа 6 со површина од 
4.787 м2, КП 1577 м. в. „Криви бор“, катастарска кул-
тура 15000, класа 7 со површина од 3.195 м2, КП 1741 
ДОЛГА БРАЧИНА, катастарска култура 15000, класа 
7, со површина од 4.790 и КП 1742, м. в. „Долга Бр-
чина“, катастарска култура зз, ш, класа 2 во површина 
пд 10.325 м2, според Имотен лист бр. 1331, за КО 
ДВОРИШТЕ, издаден од Агенција за катастар на нед-
вижности, Берово, за купродажна цена од 178.350 де-
нари.  

Согласно со Законот за земјоделско земјиште, се 
повикуваат лицата кои имаат право на првенствено ку-
пување, на посочениот недвижен имот - ливада, 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 Емилија Георгиевска Аџиска, Берово, 
на ул. „Димитар Влахов“ бр. 9.                             (14384) 

__________ 
  

Се продава идеален дел од 1/2 од земјоделско зем-
јиште, заведено под КП бр. 640, дел 1, место викано 
„Домуз Поле“, катастарска култура 11000, класа 3, со 
вкупна површина 714 м2, КП бр. 640, дел 2, место ви-
кано „Домуз Поле“, катастарска култура 11000, класа 
3, со вкупна површина 825 м2 и КП бр. 641, место ви-
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кано „Домуз Поле“, катастарска култура 11000, класа 
3, со вкупна површина 2.759 м2, опишани во Лист Б од 
Имотен лист број 169 за КО Крклино, исто така прода-
вачите се сосопствениците на идеален дел од по 1/2 од 
недвижниот имот заведен под КП бр.16, дел 1, место 
викано „Домузово Поле“, катастарска култура 11000, 
класа 3, со вкупна површина 506 м2, опишано во Лист 
Б од Имотен лист број 1531 за КО Долно Оризари, во 
сопственост на продавачите Пецо Јошевски и Сребре 
Јошевски и двајцата од с. Долно Оризари.  

Продавачите ги продаваат запишаните недвижнос-
ти за цена од 150.000 (сто и педесет илјади) денари. 
Сопствениците (сосопствениците) на горенаведените 
парцели и на парцелите што граничат со горенаведени-
те парцели, во рок од 8 (осум) дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, доколку се заинтересирани, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќањето на понудата, да се достават 
до нотарската канцеларија на нотарот Горан Диманов-
ски, булевар „1 Мај“ бр. 173, во Битолa.              (14385) 

__________ 
  

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште соп-
ственост на Куртиши Абдилбари со живеалиште во Го-
лема Речица ул. „101“ б. б., дел од 1/4 заведено во Имо-
тен лист бр. 475 за КО Голема Речица вон град и тоа 
КП 1094 место викано „Калник“, катастарска култура 
л, класа 4, со површина од 1.443 м2 за вкупна купопро-
дажна цена од 123.000 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 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.                                      (14386) 

__________ 
  

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште соп-
ственост на Мумин Сулејмани со живеалиште во Мала 
Речица ул. „170“ бр. 74, дел од 2000/19884 заведено во 
Имотен лист број 337 за КО Голема Речица вон град, и 
тоа КП 981 место викано „Кестен“, катастарска култу-
ра 17000, класа 5, со површина од 20.034 м2 за вкупна 
купопродажна цена од 123.000 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 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.                                      (14387) 

__________ 
  

Се продавa нива на КП 1594, во место викано „Аша 
Чаир“, н, класа 3, со вкупна површина од 1.700 м2, соп-
ственост на Петре Трајкоски со адреса во с. Канат-
ларци, сето тоа запишано во Имотен лист бр. 20 за КО 
КАНАТЛАРЦИ, за вкупна купопродажна цена од 1.000 
евра во денарска противвредност.  

Се повикуваат евентуалните заеднички сопстве-
ници, сопствениците, како и сопствениците кои грани-
чат со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) 
дена од објавувањето на оваа понуда во „Сл. весник на 
РСМ“ да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 

спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за 
прифаќањето на понудите да ги доставуваат до нотарот 
Елизабета Стојаноска бул. „Гоце Делчев“ бр. 8-Г, При-
леп.                                                                           (14388) 

__________ 
  

Се продава идеален дел од 1/2 од земјоделско зем-
јиште, заведено под КП бр.642, место викано „Домуз 
Поле“, катастарска култура ЗЗ Н, класа 3, со вкупна 
површина 2.803 м2, КП бр. 643, дел 1, место викано 
„Домуз Поле“, катастарска култура ЗЗ Н, класа 3, со 
вкупна површина 456 м2 и КП бр. 643, дел 2, место ви-
кано „Домуз Поле“, катастарска култура ЗЗ Н, класа 3, 
со вкупна површина 911 м2, опишани во Лист Б од 
Имотен лист број 168 за КО Крклино, исто така прода-
вачите се сосопствениците на идеален дел од по 1/2 од 
недвижниот имот заведен под КП бр.16, дел 2, место 
викано „Домузово Поле“, катастарска култура 11000, 
класа 3, со вкупна површина 742 м2, опишано во Лист 
Б од Имотен лист број 1532 за КО Долно Оризари, во 
сопственост на продавачите Стевче Димовски и Зоран 
Јошевски и двајцата од с. Долно Оризари.  

Продавачите ги продаваат запишаните недвижнос-
ти за цена од 200.000 (двесте илјади) денари. Сопстве-
ниците (сосопствениците) на горенаведените парцели и 
на парцелите што граничат со горенаведените парцели, 
во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, доколку се заинтересирани, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. Изјавите за 
прифаќањето на понудата, да се достават до нотарската 
канцеларија на нотарот Горан Димановски, булевар „1 
Мај“ бр. 173, во Битолa.                                         (14389) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште - нива означена 
како КП бр. 2920, место викано „Правица“, култура 
зз/н, класа 3, со површина од 6.368 м2, запишано во 
Имотен лист бр.1539 за КО МАЛА РЕЧИЦА издаден 
од Агенција за катастар на недвижности-Одделение за 
катастар на недвижности Тетово, во сосопственост на 
Сабедин Сулимани од с. Мала Речица, Тетово, дел на 
посед 1966/3184 идеални делови и Фете Сулејмани од 
с. Мала Речица, Тетово, дел на посед 2025/2184 идеал-
ни делови. Погорецитираниот недвижен имот се прода-
ва за цена од 3.000,00 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, истите го 
губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Ариф Незири, ул. „Дервиш Цара“ бр. 10 
во Тетово.                                                                 (14390) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште - нива означена 
како КП бр. 5, дел 1, место викано „Равниште“, со пов-
ршина од 652 м2, запишано во Имотен лист бр. 4526 за 
КО ГОЛЕМА РЕЧИЦА вон град и КП бр. 6, дел 2, мес-
то викано „Равниште“, со површина од 1.486 м2, запи-
шано во Имотен лист бр. 4708 за КО ГОЛЕМА РЕЧИ-
ЦА вон град, издаден од Агенција за катастар на нед-
вижности - Одделение за катастар на недвижности Те-
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тово, во сопственост на Решити Мухамед Јетон од с. 
Лисец, Тетово, дел на посед 1/1. Погорецитираниот 
недвижен имот се продава за цена од 4.990,00 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, истите го 
губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Ариф Незири, ул. „Дервиш Цара“ бр. 10 
во Тетово.                                                                 (14391) 

__________ 
  

Сопственикот Даут Колашинац од село Лажани го 
продава својот недвижен имот заведен во Имотен лист 
број 896 за Катастарска Општина Лажани, парцела број 
3715 место викано „Пирици“, култура н класа 6, со 
површина од 1.430 м2 за купопродажна цена од 18.000 
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.                                                        (14392) 

__________ 
  

Се врши продажба на недвижен имот во КО Нога-
евци, на КП 697, дел 4, нива, класа 4, м. в. „Црно поле“, 
со површина од 23.700 м2, запишан во Имотниот лист 
број 201 за КО Ногаевци и на КП бр. 612, дел 2, нива; 
класа 4, м. в. „Длабоки дол“, со површина од 23000 м2, 
запишан во Имотниот лист број 199 за КО Ногаевци во 
АКН, сопственост на продавачот Ѓошевски Петре од 
Велес, со стан на улица „Белградска“ број 1/1-11 во Ве-
лес, за купопродажна цена од 3.500,00 евра, во денар-
ска противвредност на денот на плаќањето.  

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

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенствено купување. Изјавите за прифа-
ќањето на понудата да се достават во нотарската канце-
ларија на нотарот Магдалена Ордева од Велес, ул. 
„Владимир Назор“ број 2 во Велес.                      (14393) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт – Договор за регистри-
ран залог врз парични побарувања, ОДУ бр. 230/22 од 
28.3.2022 год., подготвен од нотарот Елена Пенџерков-
ски, склучен меѓу Стопанска банка АД Битола ул. „До-
бривое Радосављевиќ“ бр. 21, Битола, како заложен до-
верител Друштво за производство, трговија и услуги 
МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ Скопје со седиште буле-
вар „Кочо Рацин“ бр. 33, Скопје, Центар како должник 
- заложен должник засновано е заложно право – регис-
триран залог врз парични побарувања со својство на 
извршна исправа, регистриран во Централниот регис-

тар на РСМ на 28.3.2022 година заведен под идентифи-
кациски број 10120220001020 по основ на Договор за 
рамковен лимит за одобрување на сите видови на изло-
жености (партија бр. 04-450-0080104.8) заведен кај 
Стопанска банка АД Битола под Дел. бр. 08-4416/2 од 
23.3.2022 година на износ од 3.000.000 денари.  (14394) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог - хи-
потека со својство на извршна исправа ОДУ бр. 234/22 
на 28.3.2022 година од нотарот Елена Пенџерковски, 
склучен меѓу НЛБ банка АД Скопје, ЕМБС 4664531, 
ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, Скопје, како заложен довери-
тел и Друштво за градежништво, проектирање, тргови-
ја и услуги ГЛАНЗБАУ ИНГ ДООЕЛ с. Требош, Же-
лино, улица „101“ б. б., Требош, Желино, ЕМБС 6501-
150, како заложен должник, засновано е заложно право 
врз недвижен имот - стан во градба во Скопје, КО Гази 
Баба на КП 1092, број на зграда 1, ред. бр. 26, влез 1, 
кат МА, број 23, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект - стан, со внатрешна површина од 
44 м2, КП 1092, број на зграда 1, ред. бр. 27, влез 1, кат 
МА, број 23, намена на посебен/заеднички дел од згра-
да и друг објект - помошни површини (тераса, лоѓија, 
балкон), со внатрешна површина од 4 м2 запишано во 
Лист за предбележување на градба број 47927 КО Гази 
Баба по основ на Договор бр. КR2022/ 21680 за одобру-
вање на станбен кредит на износ од 26.960,00 евра. 

                                                                            (14395) 
__________ 

  
Се продава земјоделско земјиште и тоа лозја во м.в. 

„Чамлк“ класа 7, право на недвижност - сопственост на 
КП бр. 7715 со површина од 997 м2, запишана во Имо-
тен лист бр. 9985 за КО Струмица сопственост на про-
давачот Јасминка Воолвен од Струмица за вкупна ку-
попродажна цена од 1.994 евра (илјада деветстотини 
деведесет и четири 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 Елена Милушева Сапунџиева од Стру-
мица ул. „Ленинова“ бр. 42.                                   (14396) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште со 3.503 м2 од 
недвижен имот КП бр. 480, дел 2, место викано „Дуге 
ливаде“ кат. култура 11000, 3-та класа, со површина од 
3.503 м2 во Имотен лист бр.1396 за КО КАМЕЊАНЕ 
вон град, издаден од Агенција за катастар на недвиж-
ности - Одделение за катастар на недвижности Тетово 
сосопственост на Сакип Шабани од с. Камењане, со 
живеалиште во с. Камењане ул. „101“ б. б., со право на 
сосопственост дел на посед 1/1 идеален дел. Погореци-
тираниот недвижен имот се продава за цена од 3.000,00 
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.  
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Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенствено купување на предметната нед-
вижност.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Лирим Абдили, ул. „Илинденска“ ГТЦ 
бр.2-1/5 во Тетово.                                                  (14397) 

__________ 
  

Се продава недвижниот имот опишан во Имотен 
лист бр. 104228 за КО ОХРИД 4, Лист Б: КП бр. 184, 
дел 0, м. в. „Трново“, катастарска култура зз, н, класа 3, 
со површина од 3.248 м2, сопственост на Димче Лама-
носки од Охрид, за купопродажна цена од 10.000,00 
евра.  

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Едмонд Шазимани од Охрид.      (14398) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 354 дел 
16, м. в. „Свети Никола“, култура пасиште, класа 6, со 
површина од 6.293 м2, во КО Јанковец, Имотен лист 
бр. 642, во сопственост на Гоце Димшоски од Ресен, за 
вкупна продажна цена од 2.700,00 евра во денарска 
противвредност.   

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Николче Павловски, ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 3, Ресен.                                                              (14399) 

__________ 
  

Врз основа на Солемнизација на Договор за залог 
на недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
бр. 235/22 на 28.3.2022 година од нотарот Елена Пен-
џерковски, склучен меѓу Комерцијална банка АД 
Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 3, Скопје, како заложен 
доверител и Друштво за градежништво, проектирање, 
трговија и услуги ГЛАНЗБАУ ИНГ ДООЕЛ с. Требош, 
Желино, како заложен должник, засновано е заложно 
право врз недвижен имот - стан во градба во Скопје, 
КО Гази Баба КП 1092, број на зграда 1, ред. бр. 6, влез 
1, кат К3, број 13, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда - помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), 
со внатрешна површина од 4 м2, КП 1092, број на згра-
да 1, ред. бр. 7, влез 1, кат К3, број 13, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда-стан, со внатрешна пов-
ршина од 36 м2 Лист за предбележување на градба 
47927 и неопределен дел од заедничка сопственост што 
преставува: ходници, скали и други помошни просто-
рии што му припаѓа на предметот на залог на КП 1092, 
КО Гази Баба, Лист за предбележување на градба 
47927 по основ на Договор за кредит за купување на 
станбен простор бр. 02-401-0147711.9 од 15.3.2022 го-
дина, на износ од 27.000,00 евра.                          (14414) 

__________ 
  

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште соп-
ственост на Петре Ончевски со живеалиште во Скопје 
ул. „Лука Ѓеров“ бр. 55, заведено во Имотен лист бр. 
140 за КО Непроштено вон град и тоа КП 2136 место 

викано „Под орман“, катастарска култура 11000, класа 
4, со површина од 3.794 м2, за вкупна купопродажна 
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.                                      (14426) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште 
евидентирано на КП бр. 1442, место викано „Село“, ка-
тастарска култура 11000, класа 4, со површина од 253 
м2, запишано на Имотен лист бр. 575 за КО Ресава, 
сопственост на Менча Ташевска од Кавадарци, ул. 
„Фердо Росомански“ бр. 4/2-6, Кавадарци, за купопро-
дажна цена од 15.000 денари.  

Се повикуваат сите соседи кои имаат право на 
првенствено купување и чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенствено купување. Изјавите писмено да 
се достават до нотарот Љубинка Јаковлева, ул. „Миле 
Вчков“ бр. 1, Кавадарци.                                        (14436) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на 
недвижен имот - хипотека со својство на извршна ис-
права ОДУ бр. 106/22 од 28.3.2022 година од нотарот 
Едмонд - Охрид, склучен помеѓу Стопанска банка АД 
Скопје, експозитура Охрид, како заложен доверител и 
Трговско друштво за производство, трговија, угости-
телство и услуги ЕМ МАРКЕТ ДООЕЛ Охрид, со се-
диште на ул. „Партизанска“ бр. 6, Охрид, со ЕМБС 
5770831, претставувано од управителот Мишел Нау-
моски од Охрид како заложен должник, засновано е за-
ложно право - хипотека на недвижниот имот опишан 
во Имотен лист број 103785 за КО Охрид 3, Лист В, КП 
бр. 15510, дел 0, адреса „Партизанска“ бр. 6, бр. на 
зграда/друг објект 1, намена на згр. Б4-6, влез 1, кат 
ПР, број -, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 36 м2 и Имотен лист 
број 103780 за КО Охрид 3, Лист В, КП бр. 15510, дел 
0, адреса „Партизанска“ бр. 6, бр. на зграда/друг објект 
1, намена на згр. Б4-6, влез 1, кат ПР, број -, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна 
површина од 50 м2.                                                 (14437) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог – 
хипотека од прв ред со својство на извршна исправа, 
подготвен од нотарот Магдалена Ордева од Велес на 
ден 25.3.2022 година, под ОДУ бр. 138/22, склучен по-
меѓу Халк банка АД Скопје, како заложен доверител и 
ДТТ ТРГОШПЕД ТРАНС ДОО Велес, како должник-
заложен должник, заради обезбедување на максимал-
ниот износ на обезбеденото побарување кое произлегу-
ва од Договорот бр. RM2022/188 за одобрување на рам-
ковен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно 
право на недвижен имот од 17.3.2022 година, во износ 
од 500.000,00 евра, засновано е заложно право - хипо-
тека од прв ред врз недвижен имот во КО Каласлари на 
реден број 1, број на зграда 1, влез 1, кат ПР, број /, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект 
ходници со скали, внатрешна со површина во м2-13, 
реден број 2, број на зграда 1, влез 1, кат ПР, број /, на-
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мена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект 
помошна просторија, внатрешна со површина во м2-
103, реден број 3, број на зграда 1, влез 1, кат к1, број 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг 
објект ходници со скали, внатрешна со површина во 
м2-19, реден број 4, број на зграда 1, влез 1, кат к2, број 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг 
објект деловна просторија, внатрешна со површина во 
м2-429, реден број 5, број на зграда 1, влез 1, кат к2, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект помошни простории (тераса, лоѓија, бал-
кон), внатрешна со површина во м2-19, реден број 6, 
број на зграда 1, влез 1, кат к2, број 1, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект ходници со 
скали, внатрешна со површина во м2-19, реден број 7, 
број на зграда 1, влез 1, кат к1, број 1, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект помошни 
простории (тераса, лоѓија, балкон), внатрешна со пов-
ршина во м2-19, реден број 8, број на зграда 1, влез 1, 
кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект деловна просторија, внатрешна со 
површина во м2-353, реден број 9, број на зграда 1, 
влез 1, кат к1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда и друг објект деловна просторија, внатрешна 
со површина во м2-429, реден број 10, број на зграда 1, 
влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда и друг објект деловна просторија, внатрешна 
со површина во м2-11, реден број 11, број на зграда 1, 
влез 2, кат ПР, број /, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда и друг објект помопшна просторија, внат-
решна со површина во м2-17, реден број 12, број на 
зграда 1, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда и друг објект деловна просторија, 
внатрешна со површина во м2-976, реден број 13, број 
на зграда 1, влез 2, кат ПР, број 2, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект деловна 
просторија, внатрешна со површина во м2-17, запишан 
во Листот за предбележување на градба број 1092 за 
КО Каласлари во АКН и недвижен имот во КО Калас-
лари на број на катастарска парцела основен 1186, дел 
11, место викано/улица „Јурулчук“, култура ГЗ ГНЗ, 
класа /, со површина во м2-18.440, сопственост, бр. на 
предмет по кој е извршено запишување 1112-59/2019, 
датум и час на запишување 22.9.2019, број на катастар-
ска парцела основен 1541, дел 25, место викано/улица 
„Ашоица“, култура ГЗ ГНЗ, класа /, со површина во 
м2-10.194, сопственост, бр. на предмет по кој е изврше-
но запишување 1112-59/2019, датум и час на запишува-
ње 22.9.2019, број на катастарска парцела основен 
1542, дел 5, место викано/улица „Ашоица“, култура ГЗ 
ГНЗ, класа /, со површина во м2-617, сопственост, бр. 
на предмет по кој е извршено запишување 1112-
59/2019, датум и час на запишување 22.9.2019 год., за-
пишан во Листот Б од Имотниот лист број 1041 за КО 
Каласлари во АКН.                                                 (14438) 

__________ 
  

Се продаваат идеални делови 1027/1627 од недви-
жен имот кој се наоѓа на КП бр. 7235, место ви-
кано/улица „Белите камења“, катастарска култура 
14100, класа 4, со површина од 1.627 м2 сопственост, 
КП бр. 7236, место викано/улица „Белите камења“, ка-
тастарска култура 14100, класа 4, со површина од 1657 
м2 за купопродажна цена со износ од 50.000 денари, 
според Имотен лист 2528 за КО Кавадарци вон град, 
сопственост на Славчо Камчев со живеалиште ул. 
„Илинденска“ бр. 55, Кавадарци.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите) чие земјиште - недвижен имот гра-
ничи со земјиштето што се продава, на горенаведениот 

недвижен имот, 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 првенствено купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Пане Нацев со седиште на ул. „Илинден-
ска“ бр. 34, Кавадарци.                                           (14454) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, 
Имотен лист број 298; КП бр. 715/2, м. в. „Лагот“, зз. н, 
класа 2, со површина од 459 м2 за цена од 10.000 де-
нари, а во сопственост на Јулијана Стојановска од 
Скопје.  

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. Изјавата за прифаќањето на понудата да се 
достави до нотарот Зарија Апостолова ул. „Aцо Аџи 
Илов“ бр. 15 А, Неготино.                                      (14455) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, 
Имотен лист број 135; КП бр. 715/1, м. в. „Пешова во-
деница“, зз н, класа 2, со површина од 2.127 м2, КП бр. 
842, м. в. „Димкова Лака“, зз, н, класа 4, со површина 
од 966 м2, КП бр. 843, м. в. „Димкова Лака“, зз, лз, кла-
са 3, со површина од 3.916 м2, КП бр. 845, м. в. „Дим-
кова Лака“, зз, гр, класа 4, со површина од 950 м2 за 
цена од 20.000 денари, а во сосопственост на Радко 
Митровски од Скопје, Томислав Митровски од Скопје 
и Зорица Митревска од Скопје.  

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. Изјавата за прифаќањето на понудата да се 
достави до нотарот Зарија Апостолова ул. „Aцо Аџи 
Илов“ бр. 15 А, Неготино.                                      (14456) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хи-
потека) врз недвижност од прв ред со својство на из-
вршна исправа сочинет од нотарот Снежана Бубевска 
под ОДУ бр. 81/2022 од 23.3.2022 г., над недвижниот 
имот во градба кој се наоѓа во Скопје построен на КП 
1883, дел 3, реден број 168, број на згр. 2, влез 1, кат 
К6, број 67, намена на посебен дел од зграда: помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 8 
м2 и реден број 169, број на згр.2, влез 1, кат К6, број 
67, намена на посебен дел од зграда: стан, во површина 
од 55 м2, со право на градење на заложниот должник 
ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје, 
согласно со Лист за предбележување на градба број 
70363 за КО Маџари и Одобрение за градење УП1 бр. 
28-118/2021 од 7.5.2021 година, како и врз соодветен 
дел од земјиштето построено на КП 1883, дел 3, место 
викано „Б. Стевковски“, кат. култура гз/гнз, со пов-
ршина од 17471 м2, кое во обем и функција му припаѓа 
на станот, сопственост на заложниот должник ДЕНИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје согласно 
со Имотен лист број 66348 за КО Маџари, засновано е 
заложно право - хипотека од прв ред во корист на за-
ложниот доверител Шпаркасе банка АД Скопје за обез-
бедување на парично побарување во износ од 53.000,00 
евра.                                                                          (14517) 
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Врз основа на Нотарски акт - Анекс Бр.1 кон Дого-
вор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство 
на извршна исправа ОДУ број 1782/21 од 21.7.2021 го-
дина од нотарoт Анета Петровска Алексова, составен 
од нотарот Анета Петровска Алексова, Скопје, под 
ОДУ бр.363/2022 од 23.2.2022 година, склучен помеѓу, 
НЛБ банка АД Скопје, како заложен доверител, Друш-
тво за трговија и услуги АВТОКЛИМА МИТРЕВСКИ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, како должник - заложен 
должник и Друштво за градежништво, трговија и услу-
ги САНИК ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје, како зало-
жен должник, засновано е заложно право - хипотека 
врз недвижен имот-во градба, кој се наоѓа во Скопје и 
тоа: КП 1925/9, влез 1, кат К9, број 90, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект-стан, со 
внатрешна површина од 38 м2, КП 1925/9, влез 1, кат 
К9, број 90, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
и друг објект- помошни површини (тераса, лоѓија, бал-
кон), со внатрешна површина од 3 м2; КП 1925/9, влез 
1, кат К4, број 40, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект-стан, со внатрешна површина од 
38 м2, КП 1925/9, влез 1, кат К4, број 40, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна пов-
ршина од 3 м2; КП 1925/9, влез 1, кат МА, број 101, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект-
стан, со внатрешна површина од 54 м2, КП 1925/9, влез 
1, кат МА, број 101, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда и друг објект- помошни површини (тераса, 
лоѓија, балкон), со внатрешна површина од 12 м2; КП 
1925/9, влез 1, кат К3, број 21, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда и друг објект-стан, со внатрешна 
површина од 53 м2, КП 1925/9, влез 1, кат К3, број 21, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг об-
јект- помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со 
внатрешна површина од 3 м2, според Лист за предбеле-
жување на градба број 47545 за КО Гази Баба, издаден 
од Агенција за катастар на недвижности - Скопје, соп-
ственост на Друштво за градежништво, трговија и ус-
луги САНИК ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје, како и 
врз недвижен имот кој се наоѓа во Скопје и тоа КП 
3441, дел 9, бр. на зграда 1, намена на згр. А2-2, влез 1, 
кат К2, број 206, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект СТ, со внатрешна површина од 81 
м2, КП 3441, дел 9, бр. на зграда 1, намена на згр. А2-2, 
влез 1, кат К2, број 206, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда и друг објект ПП, со внатрешна површи-
на од 3 м2, КП 3441, дел 9, бр. на зграда 1, намена на 
згр. А2-2, влез 1, кат К2, број 207, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект СТ, со внат-
решна површина од 62 м2, КП 3441, дел 9, бр. на згра-
да 1, намена на згр. А2-2, влез 1, кат К2, број 207, наме-
на на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект 
ПП, со внатрешна површина од 9 м2, според Имотен 
лист бр.89387 за КО Карпош, издаден од Агенција за 
катастар на недвижности, сопственост на Друштво за 
трговија и услуги АВТОКЛИМА МИТРЕВСКИ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, како обезбедување по Договор 
за одобрување на рамковен револвинг лимит врз осно-
ва на договорен залог, заведен кај банката под Бр.1002-
437 од 24.6.2021 година, изменет и дополет со АНЕК-
СОТ бр.1 кон Договорот за одобрување на рамковен 
револвинг кредит-лимит врз основа на договорен залог 
зав. Бр.1002-437 од 24.06.2021 година, заведен кај бан-
ката под број 1002-83 од 10.2.2022 година, во износ од 
500.000,00 евра, кое заложно право е регистрирано во 
Агенција за катастар на недвижности - Скопје.  (14518) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Анекс бр. 1 кон ДО-
ГОВОР ЗА ЗАЛОГ ВРЗ НЕДВИЖЕН ИМОТ - ХИПО-
ТЕКА (со својство на извршна исправа), составен под 

ОДУ бр.431/2017 од 23.3.2017 година од нотар Анета 
Петровска Алексова од Скопје, кој Анекс е составен 
под ОДУ бр.625/2022 од 14.3.2022 година од нотар 
Анета Петровска Алексова, Скопје, склучен помеѓу 
НЛБ БАНКА АД Скопје, како заложен доверител, 
Друштво за производство трговија и услуги ЦМ ДЕЛ-
ТА ДОО експорт-импорт Скопје, како должник, Друш-
тво за производство, трговија и услуги МАТИКС ДОО 
Скопје, Ристо Пенов и Нада Пенова, како заложни 
должници, се обезбедува побарувањето на заложниот 
доверител НЛБ БАНКА АД Скопје кое произлегува од 
АНЕКС бр.1 кон Договорот за одобрување на рамковен 
револвинг лимит врз основа на договорен залог зав. бр. 
1002-205/2 од 8.3.2017 година, заведен кај банката под 
бр.1002-112 од 28.2.2022 година, со кој е направено: 
промена на својството на договорна страна, зголемува-
ње на износот, репроценка, дополнување на обезбеду-
вањето, дополнување на договорна обврска и пролон-
гација на рокот, односно се обезбедува побарувањето 
со износ од 1.300.000,00 евра (еден милион и триста 
илјади евра), за времетарање до 28.2.2027 година, а за-
ложното право е регистрирано во Агенција за катастар 
на недвижности – Скопје.                                      (14519) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хи-
потека) врз недвижен имот со својство на извршна ис-
права, составен од нотарот Анета Петровска Алексова, 
Скопје, под ОДУ бр.696/2022 од 17.3.2022 година, 
склучен помеѓу, НЛБ банка АД Скопје, како заложен 
доверител, Роска Трифунова и Гоце Конески, како 
должник и Друштво за производство, градежништво, 
трговија и услуги НЕКСИУМ ДООЕЛ Скопје, увоз из-
воз, како заложен должник, засновано е заложно право-
хипотека врз недвижен имот во градба, кој се наоѓа во 
Скопје и тоа стан со помошни површини (тераса, ло-
ѓија, балкон) во градба во Скопје со сите сегашни и ид-
ни припадоци и прирастоци КП 1086, влез 1, кат К3, 
број 16, намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект - стан, со внатрешна површина од 45 м2 и 
КП 1086, влез 1, кат К3, број 16, намена на посебен/за-
еднички дел од зграда и друг објект – помошни пов-
ршини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површи-
на од 2 м2, според Лист за предбележување на градба 
47488 за КО Гази Баба, издаден од Агенција за Катас-
тар на недвижности - Скопје, сопственост на Друштво 
за производство, градежништво, трговија и услуги 
НЕКСИУМ ДООЕЛ Скопје, увоз-извоз, како обезбеду-
вање по ДОГОВОР БР. KR2021/1089367 за одобрување 
на станбен кредит, во износ од 40.000,00 евра (четирие-
сет илјади евра), кое заложно право е регистрирано во 
Агенција за катастар на недвижности - Скопје.  (14520) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хи-
потека) врз недвижен имот со својство на извршна ис-
права, составен од нотарот Анета Петровска Алексова, 
Скопје, под ОДУ бр. 504/2022 од 9.3.2022 година, склу-
чен помеѓу НЛБ банка АД Скопје, како заложен дове-
рител, Владимир Китановски и Емилија Китановска, 
како должници-идни заложни должници и Трговско 
друштво за угостителство трговија и услуги ФИНЕ 
ДОО Скопје, како заложен должник, засновано е за-
ложно право - хипотека врз недвижен имот-во градба, 
кој се наоѓа во Скопје и тоа: КП 1400, дел 1, влез 2, кат 
К8, број 107, намена на посебен дел стан, во внатрешна 
површина од 47 м2 и КП 1400, дел 1, влез 2, кат К8, 
број 107, намена на посебен дел помошни површини 
(тераса, лоѓија, балкон), во внатрешна површина од 4 
м2, според Лист за предбележување на градба број 
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44261 за КО Гази Баба, сопственост на Трговско друш-
тво за угостителство трговија и услуги ФИНЕ ДОО 
Скопје, како обезбедување по Договор бр. КR2021/ 
120346 за одобрување на субвенциoниран станбен кре-
дит со субвенционирање на дел од / целосно учество, 
согласно со Одлука за одобрување на субвенција број 
14 – 1785/1 од 23.2.2022 година, донесена од Минис-
терство за финансии на РС Македонија, во износ од 
36.720,00 евра, кое заложно право е регистрирано во 
Агенција за катастар на недвижности – Скопје.  (14521) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хи-
потека) врз недвижен имот со својство на извршна ис-
права, составен од нотарот Анета Петровска Алексова, 
Скопје, под ОДУ бр. 684/2022 од 16.3.2022 година, 
склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје, како заложен 
доверител, Дејан Зафир и Тања Зафир, како должници-
идни заложни должници и Трговско друштво за угос-
тителство трговија и услуги ФИНЕ ДОО Скопје, како 
заложен должник, засновано е заложно право - хипоте-
ка врз недвижен имот - во градба, кој се наоѓа во Скоп-
је и тоа: КП 1400, дел 1, влез 3, кат К7, број 76, намена 
на посебен дел стан, со внатрешна површина од 61 м2 
и КП 1400, дел 1, влез 3, кат К7, број 76, намена на по-
себен дел помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), 
со внатрешна површина од 4 м2, според Лист за пред-
бележување на градба број 44261 за КО Гази Баба, соп-
ственост на Трговско друштво за угостителство трго-
вија и услуги ФИНЕ ДОО Скопје, како обезбедување 
по Договор бр. КR2021/116772 за одобрување на суб-
венциoниран станбен кредит со субвенционирање на 
дел од месечен ануитет, согласно со Одлуката за одоб-
рување на субвенција број 14 – 1781/1 од 23.2.2022 го-
дина, донесена од Министерство за финансии на РС 
Македонија, во износ од 49.000,00 евра, кое заложно 
право е регистрирано во Агенција за катастар на нед-
вижности – Скопје.                                                 (14522) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хи-
потека) врз недвижен имот со својство на извршна ис-
права, составен од нотарот Анета Петровска Алексова, 
Скопје, под ОДУ бр. 745/2022 од 23.3.2022 година, 
склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје, како заложен 
доверител, Ивана Попова, како должник и Друштво за 
производство, трговија, градежништво и услуги ГРА-
ФИХ - ТРАДЕ ДОО експорт-импорт с. Градец, Врап-
чиште, како заложен должник, засновано е заложно 
право - хипотека врз недвижен имот, кој се наоѓа во 
Скопје и тоа стан со помошни површини и гаражно 
место со сите сегашни и идни припадоци и прирас-
тоци, обележано на КП 3230, дел 16, адреса ул. 
„Прашка“ бр. 11, бр. на зграда 1, намена на згр. А2-2, 
влез 2, кат К8, број 86А, намена на посебен / заеднички 
дел од зграда - СТ, со внатрешна површина од 40 м2, 
според Имотен лист број 89297 за КО Карпош, издаден 
од Агенција за Катастар на недвижности - Скопје, соп-
ственост на Друштво за производство, трговија, гра-
дежништво и услуги ГРАФИХ - ТРАДЕ ДОО експорт-
импорт с. Градец, Врапчиште, како обезбедување по 
Договор бр. KR2021/116663 за одобрување на станбен 
кредит, во износ од 620.000 денари, кое заложно право 
е регистрирано во Агенција за катастар на недвижнос-
ти - Скопје.                                                              (14523) 

Н Е В А Ж Е Ч К И  Д О К У М Е Н Т И  
 
 
Лична карта  
Лична карта бр. A2171277 на име Сузана Миљеновиќ, 
Скопје. (14302) 
Лична карта бр. A1109489 на име Елвис Ајдин, Скопје. 
 (14303) 
Лична карта бр. A2507390 на име Димитар Генчев, 
Скопје. (14304) 
Лична карта бр. A2173907 на име Емин Радончиќ, 
Скопје. (14305) 
Лична карта бр. A2095514 на име Сандра Иванова, 
Скопје. (14306) 
Лична карта бр. G1063749 на име Ислам Мејди, 
Скопје. (14307) 
Лична карта бр. A2082628 на име Бојан Велески, 
Скопје. (14308) 
Лична карта бр. A2562617 на име Стево Билински, 
Скопје. (14309) 
Лична карта бр. A1849773 на име Благица Зафировска, 
Скопје. (14310) 
Лична карта бр. A2077864 на име Елена Постолоски, 
Скопје. (14311) 
Лична карта бр. M0084818 на име Натали Петреска, 
Прилеп. (14319) 
Лична карта бр. M0087184 на име Михаела Брзаковска, 
Скопје. (14325) 
Лична карта бр. A2341895 на име Цветко Трајковски, 
Скопје. (14326) 
Лична карта бр. A2622619 на име Бранко Баевски, 
Скопје. (14327) 
Лична карта бр. A2688979 на име Никола Казовски, 
Скопје. (14328) 
Лична карта бр. A2536397 на име Дејан Павлевски, 
Скопје. (14329) 
Лична карта бр. G1390236 на име Љуљета Исени, 
Скопје. (14330) 
Лична карта бр. G1411929 на име Едвин Рамковски, 
Скопје. (14331) 
Лична карта бр. G1417704 на име Ќани Реџепи, Скопје. 
 (14332) 
Лична карта бр. A2653027 на име Емилија Тодоровиќ-
Јованова, Скопје. (14333) 
Лична карта бр. G1507818 на име Вулнет Селими, 
Скопје. (14334) 
Лична карта бр. A2706860 на име Надица Стојановска, 
Скопје. (14335) 
Лична карта бр. A2644093 на име Маре Анчева, 
Скопје. (14336) 
Лична карта бр. A2703148 на име Радослав 
Стојановски, Скопје. (14337) 
Лична карта бр. A1939365 на име Мики Алексоски, 
Скопје. (14338) 
Лична карта бр. G1440537 на име Басим Алили, 
Скопје. (14339) 
Лична карта бр. A2503258 на име Александра 
Чанкуловска, Скопје. (14340) 
Лична карта бр. M0062981 на име Снежана 
Соколовска, Скопје. (14341) 
Лична карта бр. G1363137 на име Сунај Асани, Скопје. 
 (14342) 
Лична карта бр. A2511332 на име Сулејман Личина, 
Скопје. (14343) 
Лична карта бр. A2727400 на име Славко Велиновски, 
Скопје. (14344) 
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Лична карта бр. A1952045 на име Семра Мимин, 
Скопје. (14345) 
Лична карта бр. M0263577 на име Игор Стојоски, 
Скопје. (14346) 
Лична карта бр. M0041025 на име Мазес Ќамил, 
Скопје. (14347) 
Лична карта бр. A2040872 на име Благоја Кочевски, 
Скопје. (14348) 
Лична карта бр. A2314240 на име Светлана Крстевска, 
Скопје. (14349) 
Лична карта бр. G1524680 на име Еркан Шабани, 
Скопје. (14350) 
Лична карта бр. A2471341 на име Ѓонуљ Бекир, Скопје. 
 (14351) 
Лична карта бр. M0058887 на име Славка Јовановиќ, 
Скопје. (14352) 
Лична карта бр. A2373013 на име Димитар Фармаков, 
Скопје. (14353) 
Лична карта бр. A2032282 на име Горан Јакимовски, 
Скопје. (14354) 
Лична карта бр. G1401123 на име Берајет Реџепи, 
Скопје. (14355) 
Лична карта бр. A2220494 на име Сашо Јаневски, 
Скопје. (14356) 
Лична карта бр. A1998088 на име Филип Арсов, Свети 
Николе. (14358) 
Лична карта бр. A2678425 на име Мохамед Камберов, 
Струмица. (14359) 
Лична карта бр. A2615811 на име Александра Меркова, 
Струмица. (14360) 
Лична карта бр. A2355511 на име Драга Атанасова, 
Струмица. (14361) 
Лична карта бр. M0026717 на име Ане Лазовски, 
Велес. (14364) 
Лична карта бр. A2642564 на име Ристо Тошев, 
Гевгелија. (14526) 
Лична карта бр. A2508036 на име Мартина Чурлинова, 
Гевгелија. (14527) 
Лична карта бр. G1270697 на име Имихане Бекири, 
Кичево. (14531) 
Лична карта бр. G1260640 на име Рилинд Незири, 
Кичево. (14532) 
Лична карта бр. G1282132 на име Мирсада Максут, 
Охрид. (14536) 
Лична карта бр. M0043245 на име Влатко Васев, 
Радовиш. (14538) 
Лична карта бр. G1244748 на име Шехадије Адеми, 
Скопје. (14540) 
Лична карта бр. A1935696 на име Јована Мојсоска, 
Струга. (14541) 
Лична карта бр. A1836090 на име Емина Османоска, 
Струга. (14542) 
Лична карта бр. G1480274 на име Бесјана Џеладини, 
Струга. (14543) 
Лична карта бр. A2300466 на име Дени Ибраимов, 
Штип. (14549) 
Пасош  
Пасош бр. C1308569 на име Дијана Стојчевска, Крива 
Паланка. (14315) 
Пасош бр. C1558125 на име Сашо Трајковски, 
Куманово. (14316) 
Пасош бр. N0031401 на име Арбнор Салахи, Куманово. 
 (14317) 
Пасош бр. N0084235 на име Насер Расими, Куманово.  
 (14318) 
Пасош бр. C0161830 на име Јордан Крстевски, 
Струмица. (14362) 
Пасош бр. K1232385 на име Зулфије Мемеди, 
Гостивар. (14528) 
Пасош бр. C1197593 на име Садат Калбури, Гостивар. 
 (14529) 

Пасош бр. K0217727 на име Зибеџет Велиу, Гостивар. 
 (14530) 
Пасош бр. C0377967 на име Дарко Милковски, 
Куманово. (14534) 
Пасош бр. C1535105 на име Ангела Митевска, 
Куманово. (14535) 
Пасош бр. B0628240 на име Милчо Здравески, Ресен. 
 (14539) 
Пасош бр. N0025583 на име Адем Аслани, Тетово. 
 (14544) 
Пасош бр. N0077503 на име Бурхан Даути, Тетово.  
 (14545) 
Пасош бр. K1229977 на име Зулфи Ајрули, Тетово. 
 (14546) 
Пасош бр. K0200695 на име Хисмен Јакупи, Тетово.  
 (14547) 
Пасош бр. K0210074 на име Џенис Мурсели, Тетово. 
 (14548) 
Мемориска картичка  
Мемориска возачка картичка бр.МК10100023082000 
издадена од  АМЕРИТ, Скопје на име Зоран Белевски, 
Битола. (14252) 
Мемориска возачка картичка бр. МК10100025545000 
издадена од  СИЗ Македонија сообраќај АМЕРИТ на 
име Андон Аргировски, Скопје. (14263) 
Свидетелство  
Свидетелство за 9 одд. издадено од  ОУ “25 Мај“, 
Скопје на име Расим Зумери, Скопје. (14256) 
Свидетелство за 7 одд. издадено од ОУ “Димо Хаџи 
Димов“, Скопје на име Лина Наумческа, Скопје.(14267) 
Свидетелство за 1 год. издадено од СУГС “Д-р Панче 
Караѓозов“,Скопје на име Давид Спасов,Скопје. (14274) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ “Маршал Тито“ 
на име Аљтина Имери, Куманово. (14405) 
Свидетелство  издадено од “Гоце Делчев“ на име Луба 
Китанова, Кавадарци. (14406) 
Свидетелство на име Ристо Ристоманов, Струмица. 
 (14411) 
Свидетелство за 8 одд. на име Афрдита Абдулоска, 
Охрид. (14428) 
Свидетелство за 1 год. издадено од  ДСУЛУД “Лазар 
Личеноски“,Скопје на име Сања  Станојковска, Скопје.  
 (14442) 
Свидетелство за 2 год. издадено од ДСУЛУД “Лазар 
Личеноски“, Скопје на име Сања Станојковска, Скопје.  
 (14443) 
Свидетелство за 3 год. издадено од  СУГС “Јосип Броз 
Тито“,Скопје на име Зехра Арслановска, Скопје.(14501) 
Индекс  
Индекс бр.177362 издаден од Универзитет “Гоце 
Делчев“, Штип на име Магдалена Петровска, Скопје. 
 (14300) 
Диплома  
Диплома издадена од СОУ “Ѓорче Петров“ на име 
Мирослав Додевски, Крива Паланка. (14402) 
Диплома издадена од  АСУЦ “Боро Петрушевски“, 
Скопје на име Драган Џеповски, Скопје. (14412) 
Диплома  издадена од  ТУЦ “Цветан Димов“, Скопје на 
име Александра Николова, Скопје. (14431) 
Штедна книшка  
Штедна книшка бр.1200103220520 издадена од ТТК 
Банка АД Скопје на име Јелица Кукоска, Гостивар. 
 (14567) 
Уверение  
Уверение за положени испити бр.11-78/1 на 
македоснки и англиски јазик издадено од Универзитет 
“Св Апостол Павле“, Охрид на име Дијана Најдевска, 
Охрид. (14409) 
Уверение за положени испити издадено од УКИМ - 
Стоматолошки факултет, Скопје на име Марија 
Софрониевска, Кавадарци. (14590) 
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Дозвола -  
Дозвола - Извод од лиценца бр.05937 издадена од  
Министерство за транспорт и врски на име  ДИМ -
ТРАНС, Радовиш. (14268) 
Дозвола - Извод од лиценца бр.05938 издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име  ДИМ -
ТРАНС, Радовиш. (14269) 
Дозвола-транспортна бр.000861 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14413) 
Дозвола-транспортна бр.001428 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14415) 
Дозвола-транспортна бр.001427 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14416) 
Дозвола-транспортна бр.001426 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14417) 
Дозвола-транспортна бр.001425 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14418) 
Дозвола-транспортна бр.000380 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14419) 
Дозвола-транспортна бр.000379 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14420) 
Дозвола-транспортна бр.000378 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14421) 
Дозвола-транспортна бр.000377 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14422) 
Дозвола-транспортна бр.000471 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14423) 
Дозвола-транспортна бр.000470 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14425) 
Дозвола-транспортна бр.000469 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14427) 
Дозвола-транспортна бр.000468 за Австрија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14429) 
Дозвола-транспортна бр.8441382 за Полска издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14430) 
Дозвола-транспортна бр.8441627 за Полска издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14432) 
Дозвола-транспортна бр.8441626 за Полска издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14433) 
Дозвола-транспортна бр.8441628 за Полска издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14434) 
Дозвола-транспортна бр.000655 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14435) 
Дозвола-транспортна бр.000656 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14439) 
Дозвола-транспортна бр.000657 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14444) 

Дозвола-транспортна бр.000658 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14445) 
Дозвола-транспортна бр.000911 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14447) 
Дозвола-транспортна бр.000910 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14449) 
Дозвола-транспортна бр.000150 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14450) 
Дозвола-транспортна бр.000252 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14451) 
Дозвола-транспортна бр.000253 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14452) 
Дозвола-транспортна бр.000254 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14457) 
Дозвола-транспортна бр.0001350 за Германија 
издадена од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14459) 
Дозвола-транспортна бр.0001349 за Германија 
издадена од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14460) 
Дозвола-транспортна бр.0001348 за Германија 
издадена од  Министерство за транспорт и врски на 
име ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14461) 
Дозвола-транспортна бр.0001347 за Германија 
издадена од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14462) 
Дозвола-транспортна бр.000907 за Германија издадена 
од  Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14465) 
Дозвола-транспортна бр.0001000 за Германија 
издадена од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14467) 
Дозвола-транспортна бр.000999 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14469) 
Дозвола-транспортна бр.000998 за Германија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14470) 
Дозвола-транспортна бр.073496 за Романија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14472) 
Дозвола-транспортна бр.073495 за Романија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14473) 
Дозвола-транспортна бр.073494 за Романија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14475) 
Дозвола-транспортна бр.073493 за Романија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14477) 
Дозвола-транспортна бр.077700 за Романија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14478) 
Дозвола-транспортна бр.077545 за Романија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14480) 
Дозвола-транспортна бр.0549 за Белгија издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14482) 
Дозвола-транспортна бр.1139 за Белгија издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14483) 
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Дозвола-транспортна бр.1138 за Белгија издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14485) 
Дозвола-транспортна бр.1137 за Белгија издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14487) 
Дозвола-транспортна бр.1136 за Белгија издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14489) 
Дозвола-транспортна бр.00654 за Холандија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14491) 
Дозвола-транспортна бр.00655 за Холандија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14493) 
Дозвола-транспортна бр.00656 за Холандија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14496) 
Дозвола-транспортна бр.00657 за Холандија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14499) 
Дозвола-транспортна бр.00679 за Холандија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14503) 
Дозвола-транспортна бр.01010 за Холандија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14505) 
Дозвола-транспортна бр.01009 за Холандија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14506) 
Дозвола-транспортна бр.01008 за Холандија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14509) 
Дозвола-транспортна бр.01007 за Холандија издадена 
од Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14510) 
Дозвола-транспортна бр.073423 за Италија издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14513) 
Дозвола-транспортна бр.073422 за Италија издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14514) 
Дозвола-транспортна бр.073421 за Италија издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14516) 
Дозвола-транспортна бр.073420 за Италија издадена од 
Министерство за транспорт и врски на име 
ЕУРОМЕЛОС ДООЕЛ, Куманово. (14524) 
Полиса  
Полиса за животно осигурување бр.102228 издадена од 
Кроација осигурување - Живот на име Горан 
Симоноски, Скопје. (14566) 
Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. T1524464 на име Омер Емини, 
Гостивар. (14312) 
Возачка дозвола бр. T1695474 на име Јордан 
Аврамовски, Гостивар. (14313) 
Возачка дозвола бр. X0069228 на име Садије Таири, 
Гостивар. (14314) 
Возачка дозвола бр. T1866051 на име Венка 
Каранфилова, Скопје. (14320) 
Возачка дозвола бр. T0205992 на име Љупчо 
Павловски, Скопје. (14321) 
Возачка дозвола бр. X1200536 на име Ељми Јусуфи, 
Скопје. (14322) 
Возачка дозвола бр. T1368856 на име Светлана 
Крстевска, Скопје. (14323) 
Возачка дозвола бр. X0088716 на име Метин Зекири, 
Скопје. (14324) 

Возачка дозвола бр. T1820600 на име Кирил Миланов, 
Свети Николе. (14357) 
Возачка дозвола бр. T1604384 на име Илија Михајлов, 
Велес. (14363) 
Возачка дозвола бр. T1645112 на име Фатмир 
Сулејманов, Куманово. (14533) 
Возачка дозвола бр. U0111737 на име Влатко Васев, 
Радовиш. (14537) 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.3262032 на име  Дту Фас 
Компани Фа Дооел Скопје, Скопје. (14365) 
Сообраќајна дозвола бр.1172615 на име Антонио 
Алексовски, Битола. (14366) 
Сообраќајна дозвола бр.0682224 на име Петко 
Дабевски, Скопје. (14367) 
Сообраќајна дозвола бр.0639736 на име Игорче 
Божиноски, Прилеп. (14368) 
Сообраќајна дозвола бр.0798811 на име Никола 
Ѓемтовски, Битола. (14369) 
Сообраќајна дозвола бр.0170856 на име  Евн 
Македонија Ад Скопје, Скопје. (14370) 
Сообраќајна дозвола бр.1201717 на име Хаки Бус 
Дооел Скопје Дпту, Скопје. (14371) 
Сообраќајна дозвола бр.0751568 на име Г Е Н-Пром 
Дооел, Охрид. (14372) 
Сообраќајна дозвола бр.1449068 на име На Рсм Јпозмр 
Патишта, Скопје. (14373) 
Сообраќајна дозвола бр.1065129 на име Македонија 
Пат ЈП, Скопје. (14374) 
Сообраќајна дозвола бр.3228306 на име Дооел Тим 
Турс Плус, Прилеп. (14375) 
Сообраќајна дозвола бр.0951850 на име Дооел Рона 
Трнаспорт 2019, Скопје. (14376) 
Сообраќајна дозвола бр.0872296 на име Ѓулшен 
Мемишоска, Прилеп. (14377) 
Сообраќајна дозвола бр.1164292 на име Извоз-Увоз 
Дооел Фурнитех, Прилеп. (14378) 
Сообраќајна дозвола бр.0019450 на име Александар 
Арсовски, Неготино. (14379) 
Сообраќајна дозвола бр.1443988 на име Доне Романов, 
Битола. (14550) 
Сообраќајна дозвола бр.1398324 на име Јован Костов, 
Струмица. (14551) 
Сообраќајна дозвола бр.1461590 на име Кран 
Мустафов, Струмица. (14552) 
 
 

О Г Л А С И  
  

И З В Е С Т У В А Њ Е 
Врз основа на член 22 став 1 од Законот за презема-

ње на акционерски друштва, Ве известуваме дека ние 
Христо Кондовски и Зоран Пејчиновски, имаме намера 
да дадеме понуда за преземање на сите обични акции 
издадени од издавачот Осигурително брокерско друш-
тво СН Осигурителен Брокер АД Битола. Преземачите 
се обврзуваат да ги откупат сите обични акции со пра-
во на глас на издавачот Осигурително брокерско друш-
тво СН Осигурителен Брокер АД Битола по цена од 
4.761 денар по една обична акција. 

                                                                        
                                                Христо Кондовски с.р.                              
                                                Зоран Пејчиновски с.р. 
                                                                           (14440) 
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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: 05014/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

катастар на недвижности 
I.1.2) Адреса: „Трифун Хаџи Јанев“ бр.4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Агенција за катастар на нед-

вижности Одделение за јавни набавки адреса на е-
пошта: javni.nabavki@katastar.gov.mk телефон / факс: 
3204842 

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: 
Превентивно одржување на  i-Кат 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 450.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување 
на услугите, или локација на извршување на работите: 

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

јавна набавка: 
Дадено е во техничката спецификација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
50324200-4 - Услуги за превентивно одржување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? 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: 
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 8.4.2022 

година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 2.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 4.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 8.4.2022 година во 10:00 часот, место: 
Агенција за катастар на недвижности на  ул.„Трифун 
Хаџи Јанев“ бр,4 Скопје 

V.5) Дополнителни информации Тендерската доку-
ментација може да се превземе преку ЕСЈН 

V.6) Датум на објава: 24.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05223/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ У Кл.за 

трауматологија,ортопедски болести, анестезија, ре-
анимација и ин.лекување и ургентен центар 

I.1.2) Адреса: ул.„Водњанска“ бр. 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Силвана Петровска член, ад-

реса на е-пошта: silvana_petrovska@yahoo.com телефон 
/факс: 070387090 

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 Лекови и инфузии 
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 
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. 1 A02BA03 famotidine филм-обложена таблета 

20mg таблета 
2. 2 A02BA03 famotidine прашок и вехикулум за 

раствор за инјектирање  / раствор за инјектирање 20mg  
вијала  + ампула / ампула 

3. 3 A02BC02  pantoprazole прашок за раствор за ин-
јектирање  или инфузија / прашок за раствор за инјек-
тирање 40mg вијала 

4. 4 A03BA01 atropine раствор за инјектирање 
1mg/ml ампула 

5. 5 A03FA01 metoclopramide раствор за инјектира-
ње 10mg/2ml ампула 

6. 6 A04AA01  ondansetron раствор за инјектирање / 
раствор за инјектирање или инфузија 2mg/1ml        
(4mg/2ml) (8mg/4ml) мл 

7. 7 A05BA17 l-ornithine-l-aspartate концентрат за 
раствор за инфузија 5g/10ml ампула 

8. 8 A06AB02 bisacodyl гастрорезистентна таблета / 
обложена таблета  5 mg таблета 

9. 9 A06AB02 bisacodyl супозиторија 10 mg супози-
торија 

10. 10 A07AX03 nifuroxazide капсула / кап-
сула,тврда 200mg капсула 

11. 11 A07DA03 loperamide капсула,тврда / шумли-
ва таблета 2mg капсула / таблета 

12. 12 A11DA01  thiamine  раствор за инјектирање 
100mg/1ml ампула 

13. 13 A11GA01  ascorbic acid  раствор за инјектира-
ње 500mg/5ml ампула 

14. 14 A11HA02  pyridoxine  раствор за инјектирање 
50mg/2ml ампула 

15. 15 A12AA03 calcium gluconate раствор за инјек-
тирање 10% (1g/10ml) ампула / вијала х 10мл 

16. 16 A12BA01  potassium chloride таблета за перо-
рален раствор 500mg таблета 

17. 17 B01AB01  heparin раствор за инјектирање 
25000 IE/5ml ампула / вијала 

18. 18 B01AB05  enoxaparin (оригинатор)   раствор 
за инјектирање 2000 IU (20mg)/0.2ml наполнет инјек-
циски шприц  х 0,2 ml  + иглa 

19. 19 B01AB05  enoxaparin (оригинатор)   раствор 
за инјектирање 4000 IU (40mg)/0.4ml наполнет инјек-
циски шприц  х 0,4 ml + иглa 

20. 20 B01AB06  nadroparin раствор за инјектирање 
2850 IE анти-Ха/0,3 ml наполнет инјекциски шприц  х 
0,3 ml со иглa 

21. 21 B01AB06  nadroparin раствор за инјектирање 
3800 IE анти-Ха/0,4 ml наполнет инјекциски шприц  х 
0,4 ml со иглa 

22. 22 B01AB06  nadroparin раствор за инјектирање 
5700 IE анти-Ха/0,6 ml наполнет инјекциски шприц  х 
0,6 ml со иглa 

23. 23 B03BA01  cyanocobalamin  раствор за инјек-
тирање 500 mcg/1ml ампула 

24. 24 B02AA02  tranexamic acid раствор за инјекти-
рање 500mg/5ml ампула 

25. 25 B02BA01  phytomenadione раствор за инјек-
тирање 10 mg/1ml ампула 

26. 26 B02BD01  coagulation factor IX, II, VII and X 
in combination прашок и вехикулум за раствор за инфу-
зија 500 IE  ампула  +  ампула + трансфер сет 

27. 27 B02BX02 carbazochrome раствор за инјекти-
рање 10 mg/2 ml ампула 

28. 28 B05AA01  albumin (human albumin) раствор 
за инфузија 20% / 0.2g/1ml / 20g/100ml / 200g/l / 
200mg/1ml шише /вијала х 50мл 

29. 29 B05AA06  gelatin agents раствор за инфузија 
4%  шише x 500мл 

30. 30 B05BA01  solution for parenteral nutrition, 
amino acids раствор за инфузија 8% шише x 500мл 

31. 31 B05BA01  solution for parenteral nutrition, 
amino acids раствор за инфузија 10% шише x 500мл 

32. 32 B05BA02  fat emulsion / emulzija so masla  
емулзија за инфузија 10% шише x 500мл 

33. 33 B05BA03  carbohydrates / glucose(solutions for 
parenteral nutrion) раствор за инфузија 5% шише/кеса  x 
500мл 

34. 34 B05BA03  carbohydrates / glucose(solutions for 
parenteral nutrion) раствор за инфузија 10% шише/кеса  
x 500мл 

35. 35 B05BA03  carbohydrates раствор за инфузија 
35% ампула 

36. 36 B05BA10  solution for parenteral nutrition, 
combinations раствор за инфузија 5% шише x 500мл 

37. 37 B05BA10  solution for parenteral nutrition, 
combinations  емулзија за инфузија 900 kcal РЕ кесе х 
1026мл разделено на три поединечни кеси 

38. 38 B05BA10  solution for parenteral nutrition, 
combinations  емулзија за инфузија 1000 kcal РЕ кесе х 
1440мл разделено на три поединечни кеси 
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39. 39 B05BA10  solution for parenteral nutrition, 
combinations  емулзија за инфузија 955kcal РА/РР три-
коморни кеси 1250мл (500мл раствор на аминокисели-
ни / 250мл емулзија на масти / 500мл раствор на 
глукоза) 

40. 40 B05BB01  rastvor na elektroliti : Na,K,Ca / Cl 
раствор за инфузија 8,60 g+0,30 g+0,33 g/1000 ml  ши-
ше x 500мл 

41. 41 B05BB01  rastvor na elektroliti : Na,K,Ca / Cl, 
laktat раствор за инфузија (3,01g/0,147g/ 0,187g/3,138g) 
/500ml ; (6,02g+0,373g+0,297g+6,276g /1000ml)  шише x 
500мл 

42. 42 B05BB02  glucose, natrium chloride / sodium 
chloride,dextrose  раствор за инфузија 9g+50g/1000ml  
шише x 500мл 

43. 43 B05BC01  mannitol раствор за инфузија 20% / 
200mg/1ml / 50g/250ml шише / кеса х 250мл 

44. 44 B05CX10  sorbitol,mannitol раствор за проми-
вање мочен меур 2,7%/0,54%  кеса x 5000мл 

45. 45 B05CB01 sodium chloride  раствор за ирига-
ција 0,9% кеса x 5000мл 

46. 46 B05XA01  potassium chloride концентрат за 
раствор за инфузија 7,45% (74,5mg/ml) ампула х 20мл 

47. 47 B05XA02  sodium bicarbonate концентрат за 
раствор за инфузија 8.4% мл 

48. 48 B05XA03 sodium chloride  концентрат за рас-
твора за инфузија / раствор за инфузија 10% мл 

49. 49 B05XA03/ B05BB01 SODIUM CHLORIDE / 
ELECTROLYTES раствор за инфузија  0,9%   шише / 
кеса  х 100мл 

50. 50 B05XA03/ B05BB01 SODIUM CHLORIDE / 
ELECTROLYTES раствор за инфузија 0,9%  шише / ке-
са  х 500мл 

51. 51 B05XA03/ B05BB01 SODIUM CHLORIDE / 
ELECTROLYTES раствор за инфузија 0,9%  шише / ке-
са  х 1000мл 

52. 52 B05XA05 magnesium sulfate раствор за инјек-
тирање 1.5g/10ml ампула х 10мл 

53. 53 C01AA05 digoxin раствор за инјектирање или 
инфузија 0,5mg/2ml ампула 

54. 54 C01AA05 digoxin таблета 0,25 mg таблета 
55. 55 C01BD01  amiodarone раствор за инјектирање 

или инфузија / раствор за инјектирање 150mg/3ml ам-
пула 

56. 56 C01CA01  etilefrine раствор за инјектирање 
10mg/1ml ампула / вијала 

57. 57 C01CA03 norepinephrine раствор за инфузија, 
концентрат за раствор за инфузија 4mg/4ml  ампула / 
вијала 

58. 58 C01CA04 dopamine концентрат за раствор за 
инфузија 40mg/1ml  ампула 

59. 59 C01CA06 phenylephrine раствор за инјектира-
ње или инфузија / раствор за инјектирање 500mcg/10ml 
ампула 

60. 60 C01CA07 dobutamine концентрат за раствор 
за инфузија 250mg/20ml ампула / вијала 

61. 61 C01CA24 epinephrine / adrenaline раствор за 
инјектирање / раствор за инјектирање или инфузија 
1mg/1ml ампула 

62. 62 C01CA26 ephedrine раствор за инјектирање 
30mg/10ml ампула 

63. 63 C01DA02  glyceryl trinitrate концентрат за 
раствор за инфузија 25mg/5ml ампула 

64. 64 C02CA01 prazosin таблета 1mg таблета 
65. 65 C02CA06  urapidil раствор за инјектирање 

25mg/5 ml ампула 
66. 66 C03CA01  furosemide раствор за инјектирање 

20mg/2ml ампула 
67. 67 C03CA01  furosemide таблета 40 mg таблета 
68. 68 C04AD03 pentoxifylline раствор за инјектира-

ње 100mg/5ml ампула 

69. 69 C07AB02 metoprolol раствор за инјектирање 
5mg/5ml ампула 

70. 70 C07AB07 bisoprolol филм обложена таблета / 
таблета 5 mg таблета 

71. 71 C07AB09 esmolol раствор за инјектирање 
100mg/10ml вијала 

72. 72 C08CA05 nifedipine таблета со продолжено 
ослободување /филм-обложена таблета со продолжено 
ослободување  20mg таблета 

73. 73 C08CA06  nimodipine раствор за инфузија 
10mg/50ml  шише 

74. 74 C08DA01 verapamil раствор за инјектирање 
5mg/2ml ампула 

75. 75 C08DA01  verapamil  обложена таблета 80mg 
таблета 

76. 76 C09AA02 enalapril таблета 10 mg таблета 
77. 77 C09AA02 enalaprilat раствор за инјектирање 

1,25mg/1ml ампула 
78. 78 A03BB01 hyoscine butylbromide раствор за 

инјектирање 20mg/1ml ампула 
79. 79 H01CB02  octreotide раствор за инјектирање 

0,1mg/1ml ампула х 1мл 
80. 80 H02AB02  dexamethasone раствор за инјекти-

рање 4mg/1ml ампула 
81. 81 H02AB02  dexamethasone раствор за инјекти-

рање 8mg/2ml ампула 
82. 82 H02AB04 methylprednisolone / 

methylprednisolone succinate natrium прашок и вехику-
лум за раствор за инјектирање или инфузија / прашок и 
вехикулум за раствор за инјектирање 40mg (40mg/1ml)  
ампула + ампула / вијала  + ампула 

83. 83 H02AB04  methylprednisolone  прашок и вехи-
кулум за раствор за инјектирање/инфузија 500mg  вија-
ла  + ампула 

84. 84 H02AB04  methylprednisolone  суспензија за 
инјектирање 40mg/1ml вијала 

85. 85 H02AB08 triamcinolone суспензија за инјек-
тирање 40mg/1ml ампула / вијала 

86. 86 H02AB09  hydrocortisone прашок и вехику-
лум за раствор за инјектирање/инфузија 100mg вијала 

87. 87 J01CR01 ampicillin,sulbactam прашок и вехи-
кулум за раствор за инјектирање 1000mg/500mg вијала 
+ ампула 

88. 88 J01CR02  amoxicillin,clavulanic acid филм-об-
ложена таблета / таблета за перорална суспензија 
875mg/125mg  таблета 

89. 89 J01CR05 piperacillin,tazobactam  прашок за 
раствор за инјектирање или инфузија / прашок за рас-
твор за инфузија 4g/0,5g  (4g/500mg) вијала 

90. 90 J01DC02 cefuroxime прашок за раствор за ин-
јектирање / прашок и вехикулум за раствор за инјекти-
рање / прашок за раствор за инјектирање или инфузија 
750mg вијала / вијала + ампула 

91. 91 J01DC02 cefuroxime прашок за раствор за ин-
јектирање или инфузија 1,5 g вијала 

92. 92 J01DD01 cefotaxime прашок за раствор за ин-
јектирање или инфузија / прашок за раствор за инјекти-
рање / прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 
1000mg вијала / вијала + ампула 

93. 93 J01DD02  ceftazidime прашок за раствор за 
инјектирање или инфузија / прашок за раствор за ин-
јектирање  1000mg (1g) вијала 

94. 94 J01DD04 ceftriaxone прашок за раствор за ин-
јектирање / прашок и вехикулум за раствор за инјекти-
рање  1000mg (1g) вијала / вијала + ампула 

95. 95 J01DE01 cefepime  прашок за раствор за ин-
јектирање или инфузија /прашок и вехикулум за рас-
твор за инјектирање 1g вијала / вијала + ампула 

96. 96 J01DH02 meropenem прашок за раствор за 
инјектирање или инфузија / прашок за раствор за ин-
јектирање 1000mg (1g) вијала 
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97. 97 J01DH03 ertapenem прашок за концентрат за 
раствор за инфузија 1000mg вијала 

98. 98 J01DH51  imipenem,cilastatin прашок за рас-
твор за инјектирање / прашок за раствор за инфузија 
500mg/500mg вијала 

99. 99 J01EE01 sulfamethoxazole,trimethoprim табле-
та 400mg/80mg таблета 

100. 100 J01FA10  azithromycin филм-обложена таб-
лета 500 mg таблета 

101. 101 J01FA10  azithromycin прашок за раствор 
за инфузија 500 mg вијала 

102. 102 J01FF01  clindamycin  раствор за инјектира-
ње 300mg/2ml ампула 

103. 103 J01FF01  clindamycin  раствор за инјектира-
ње или инфузија / раствор за инјектирање 600mg/4ml 
вијала / ампула 

104. 104 J01FF02  lincomycin раствор за инјектира-
ње 600mg/ 2ml ампула 

105. 105 J01GB03  gentamicin раствор за инјектира-
ње 120mg/2ml / 120mg/1.5ml ампула 

106. 106 J01GB06  amikacin раствор за инјектирање 
или инфузија / раствор за инјектирање 500mg/2ml вија-
ла / ампула 

107. 107 J01MA02  ciprofloxacin филм-обложена 
таблета 500mg таблета 

108. 108 J01MA02  ciprofloxacin   концентрат за рас-
твор за инфузија 100mg/10ml ампула 

109. 109 J01MA14  moxifloxacin раствор за инфузија 
400mg/250ml шише 

110. 110 J01XA01  vancomycin прашок за раствор за 
инфузија / прашок за концентрат за раствор за инфузи-
ја / прашок за раствор за инфузија или за перорален 
раствор 500mg вијала 

111. 111 J01XA01  vancomycin  прашок за раствор 
за инфузија / прашок за концентрат за раствор за инфу-
зија / прашок за раствор за инфузија или за перорален 
раствор 1000mg (1g) вијала 

112. 112 J01DD08 cefixime филм-обложена таблета 
400mg таблета 

113. 113 J01XB01  colistin (colistimethate) прашок за 
раствор за инјектирање, инфузија или инхалирање 
/прашок за раствор за инјектирање или инфузија 1 MIE 
вијала 

114. 114 J01XD01  metronidazole  раствор за инфу-
зија 500mg/100ml  (5mg/1ml ; 0.5%) шише x 100мл 

115. 115 J01XX08  linezolid раствор за инфузија 
2mg/1ml  шише x 300мл 

116. 116 J02AC01 fluconazole капсула, тврда 50mg 
капсула 

117. 117 J02AC01  fluconazole раствор за инфузија 
2mg/1ml мл 

118. 118 J02AX04  caspofungin прашок за концен-
трат за раствор за инфузија 50mg вијала 

119. 119 J05AB01  aciclovir  прашок за раствор за 
инфузија  / прашок за раствор за инјектирање 250mg 
вијала 

120. 120 J05AH02 oseltamivir капсула,тврда  75mg 
капсула 

121. 121 J06BB02  tetanus Immunoglobulin раствор 
за инјектирање 250IE/1ml  наполнет инјекциски шприц 

122. 122 M01AE03  ketoprofen  раствор за инјекти-
рање или инфузија / раствор за инјектирање 100mg/2ml 
ампула 

123. 123 M01AE03  ketoprofen  капсула, тврда / кап-
сула 50mg капсула 

124. 124 M03AB01  suxamethonium раствор за ин-
јектирање или инфузија 100mg/2ml ампула 

125. 125 M03AC01  pancuronium раствор за инјекти-
рање 4mg/2ml ампула 

126. 126 M03AC04 atracurium раствор за инјектира-
ње 50mg/5ml ампула 

127. 127 M03AC09  rocuronium bromide раствор за 
инјектирање  10mg/1ml вијала х 5мл 

128. 128 M03AC11 cisatracurium раствор за инјекти-
рање или инфузија 2mg/1ml  ампула 

129. 129 M03AX01  botulinum toxin прашок за рас-
твор за инјектирање E единица 

130. 130 N01AB06  isoflurane пареа за инхалирање, 
раствор 99,9%-100% w / w  мл 

131. 131 N01AB08  sevoflurane пареа за инхали-
рање, течност 100% шише х 250мл 

132. 132 N01AF03  thiopental прашок за раствор за 
инјектирање  500mg вијала 

133. 133 N01AH01  fentanyl раствор за инјектирање 
50mcg/1ml / 0.5mg/10ml ампула х 10мл 

134. 134 N01AH01  fentanyl раствор за инјектирање 
50mcg/1ml / 0.1mg/2ml ампула х 2мл 

135. 135 N01AH06 remifentanil прашок за концен-
трат за раствор за инфузија 2mg вијала 

136. 136 N01AX03  ketamine раствор за инјектирање 
500mg/10ml вијала / ампула х 10мл 

137. 137 N01AX10  propofol емулзија за инјектира-
ње или инфузија 10mg/ml  ампула x 20мл 

138. 138 N01AX10  propofol емулзија за инјектира-
ње или инфузија 10mg/ml  вијала x 50мл 

139. 139 N01BB01 bupivacaine раствор за инјектира-
ње хипербарен 0,5% (5mg/1ml)  ампула x 4мл 

140. 140 N01BB01 bupivacaine раствор за инјектира-
ње изобарен 0,5% (5mg/1ml)  мл 

141. 141 N01BB02  lidocaine гел 20 mg/1 g  туба x 
25г 

142. 142 N01BB02 lidocaine раствор за инјектирање 
2% / 20mg/1ml вијала x 50мл 

143. 143 NO1BB02/ C01BB01 lidocaine раствор за 
инјектирање или инфузија 2% / 20mg/1ml ампула x 5мл 

144. 144 N01BB52 lidocaine, epinephrine раствор за 
инјектирање (40mg/ 0,025 mg)/2ml ампула x 2мл 

145. 145 N01BB10 levobupivacaine раствор за инјек-
тирање / концентрат за раствор за инфузија 5mg/1ml  
ампула x 10мл 

146. 146 N02AA01  morphine раствор за инјектира-
ње 20mg/1ml ампула 

147. 147 N02AX02  tramadol раствор за инјектирање 
50mg/1ml ампула 

148. 148 N02AX02  tramadol раствор за инјектирање 
100mg/2ml ампула 

149. 149 N02BB02  metamizole sodium раствор за 
инјектирање 1g/2ml ампула 

150. 150 N02BB02  metamizole sodium раствор за 
инјектирање 2,5g/5ml ампула 

151. 151 N02BE01  paracetamol таблета / филм-обло-
жена таблета 500mg  таблета 

152. 152 N02BE01  paracetamol супозиторија 300mg 
супозиторија 

153. 153 N02BE01  paracetamol раствор за инфузија 
10mg/1ml  шише или вијала х 100мл 

154. 154 N02BE01  paracetamol  концентрат за рас-
твор за инфузија 1000mg/6.7ml ампула 

155. 155 N03AA02  phenobarbital таблета 100mg 
таблета 

156. 156 N03AF01  carbamazepine филм-обложена 
таблета со продолжено ослободување / таблета со про-
должено ослободување 400mg таблета 

157. 157 N04BB01  amantadine раствор за инфузија 
200mg/500ml шише 

158. 158 N04BB01  amantadine филм-обложена таб-
лета 100mg таблета 

159. 159 N05AA03  promazine обложена таблета 
25mg таблета 

160. 160 N05AA01 chlorpromazine раствор за инјек-
тирање 25mg/5ml ампула 
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161. 161 N05AD01 haloperidol раствор за инјектира-
ње 5mg/1ml ампула 

162. 162 N05AD01 haloperidol таблета 2 mg таблета 
163. 163 N05BA01  diazepam   обложена таблета 2 

mg таблета 
164. 164 N05BA01  diazepam  таблата / обложена 

таблета 5 mg таблета 
165. 165 N05BA01  diazepam  раствор за инјектира-

ње /раствор за инјектирање или инфузија  5mg/1ml 
(10mg/2ml)  ампула x 2мл 

166. 166 N05BA01  diazepam  супозиторија 5 mg су-
позиторија 

167. 167 N05CD08  midazolam раствор за инјектира-
ње 5mg/5ml / 1mg/1ml ампула x 5мл 

168. 168 N05CD08  midazolam раствор за инјектира-
ње 50mg/10ml  / 5mg/1ml ампула / вијала x 10мл 

169. 169 N07AA01  neostigmine раствор за инјекти-
рање 0,5mg/1ml ампула 

170. 170 R03DA05 aminophylline таблета со продол-
жено ослободување 350 mg tableta 

171. 171 R03DA05 aminophylline раствор за инјекти-
рање 250mg/10ml ампула 

172. 172 R06AC03  chloropyramine раствор за инјек-
тирање 20mg/2ml ампула 

173. 173 V03AB15  naloxone раствор за инјектирање 
0,4mg/1ml ампула 

174. 174 V03AB25  flumazenil раствор за инјектира-
ње или инфузија 0,5mg/5ml ампула х 5мл 

175. 175 V03AB35 sugammadex раствор за инјекти-
рање 100mg/1ml вијала х 2мл 

176. 176 A10AB05 insulin aspart раствор за инјекти-
рање 100E/1ml  вијала х 10мл 

177. 177 RO3AC02 salbutamol инхалациска суспен-
зија под притисок 100mcg/доза контејнер x 10мл 

178. 178 V06DX enteral nutrition раствор за ентерал-
на исхрана 500kcal / 500ml шише /кеса х 500мл 

179. 179 R02AA15 povidone-iodine раствор за гарга-
ра 1% шише  x 100мл 

180. 180 N01AB07 desflurane пареа за инхалирање, 
течност 100% шише х 240мл 

181. 181 B01AF01 rivaroxaban филм-обложена таб-
лета 10mg таблета 

182. 182 H01BA01 vasopressin раствор за инјектира-
ње 20U/ml вијала / ампула 

183. 183 N05CM18 dexmedetomidine концентрат за 
раствор за инфузија 200mcg/2ml вијала / ампула 

184. 184 J01DD04 ceftriaxone прашок за раствор за 
инјектирање / прашок за раствор за инјектирање или 
инфузија  2000mg (2g) вијала 

185. 185 M03CA01 dantrolene прашок за раствор за 
инјектирање  20mg вијала / ампула 

186. 186 N05BA12 alprazolam таблета / таблета со 
модифицирано ослободување 0,5mg таблета 

187. 187 M01AE01 ibuprofen раствор за инфузија 
400mg ПЕ шише 100 мл 

188. 188 M01AE01 ibuprofen раствор за инфузија 
600mg ПЕ шише 100 мл 

189. 189 J05AX27 favipiravir таблета 200mg таблета 
190. 190 V06DX enteral nutrition  раствор за ентерал-

на исхрана 750kcal / 500ml шише /кеса х 500мл 
191. 191 B02BB01 fibrinogen прашок за раствор 

1g/50ml вијала 
192. 192 N01BB09 ropivacaine раствор за инјектира-

ње  50mg/10ml ампула 
193. 193 J01DI02 ceftarolin fosamil прашок за 

концентрат за раствор за инфузија 600mg вијала 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 

ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27.4.2022  година, 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.4.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.4.2022 година, во 10:00 часот, место: ОЕ 
Клиника за ортопедски болести-библиотека 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05228/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница Велес 
I.1.2) Адреса: ул. „Самоборска“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Велес - 1400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Весна Димова, адреса на е-

пошта: obveles@yahoo.com телефон/факс: 043 231 048/ 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
РТг филмови и хемикалии 
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 ОБВелес-депо за лекови 

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. Рентген филм - зелен програм,со димензии 24x30 

цм,во пакувања од минимум 100 филмски листови 
2. Рентген филм - зелен програм,со димензии35x43 

цм,во пакувања од минимум 100 филмски листови 
3. Рентген филм - зелен програм,со димензии 18x43 

цм,во пакувања од минимум 100 филмски листови 
4. Течен концентрат за машинска обработка на РТГ 

филм- развивач во пакувања од минимум 2x 20 lit. 

5. Течен концентрат за машинска обработка на РТГ 
филм- фиксир, во пакувања од минимум 2x20 lit. 

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: 
-документ за регистрирана дејност -Решение за 

вршење на дејност промет на големо со лекови и ме-
дицински средства  на територијата на РМ издадено од 
Агенција за лекови  и медицински средства. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
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V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
12.4.2022 година во 11:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 
година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 
година во 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 во 11:00 часот, место: Велес 

V.5) Дополнителни информации Оварање на пону-
дите ќе се врши во депо за лекови на болницата. 

V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05230/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Бу-

тел 
I.1.2) Адреса: ул. „Бутелска“ бр. 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Љубица Ивановска, адреса 

на е-пошта: bube_npg@yahoo.com телефон/факс: 
2616868 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

Крпење на ударни дупки на локални улици 
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: Територија на општина Бутел 

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: 
Крпење на ударни дупки на локални улици на тери-

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

ник 
Шифра Опис 
45221214-5 - Покриени или делумно покриени пат-

ни ископини 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-
ски оператор 

Времетраење на рамковната спогодба  Период во 
месеци:  12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со соодветно професионално 
здружение согласно со прописите на земјата каде што е 
регистриран.предметот на набавка или доказ дека при-
паѓа на соодветно  професионално здружение согласно 
со прописите на земјата каде што е регистриран. Ли-
ценца А за изведувач . 
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IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Минимум 3 градежни инженери со овластување Б, 
1 стручно лице  за безбедност при работа со уверение 
за положен испит 

- со изјава за просечниот годишен број на вработе-
ни кај давателот на услуги или изведувач на работи и 
за бројот на неговиот раководен кадар во последните 
три години: 

Да има минимум 40 вработени од кој минимум 30 
да бидат во редовен работен однос 

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

Изјава  дека поседува машина за ваков вид  на изве-
дување на работи. 

 
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 

12.4.2022 година 09:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 09:00 часот, место: оп-
штина Бутел 

V.5) Дополнителни информации Комисија за јавни 
набавки тел.2616-868 

V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05236/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Дирекција за 

технолошки индустриски развојни зони 
I.1.2) Адреса: бул. Партизански одреди бр.2, П.Фах 

311 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александра Доксимовска, 

адреса на е-пошта: aleksandra.doksimovska@fez.gov.mk 
телефон/факс: +38923111166 

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

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: Правни лица основани за задо-
волување на потребите од јавен интерес – член 9, став 
1, алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуги за одржување на катодна заштита и одо-

рантска станица, за контрола и одржување на сис-
темот за дистрибуција и снабдување со природен 
гас, редовна контрола и одржување на машински и 
електроенергетски постројки и опрема и уреди во 
административна зграда и услуги од инспекциско 
тело за технички преглед и периодични испитувања 
на опрема која се користи во потенцијално експло-
зивна атмосфера 

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

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

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

II.3) Секторски договор: 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 
71314000-2 - Енергетски и сродни услуги 
65200000-5 - Услуги за дистрибуција на гас и срод-

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

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

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

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

вршење технички преглед на опрема под притисок од 
Министерството за економија на Р.М согласно Правил-
никот за користење на опрема под притисок (Сл. вес-
ник на РМ бр. 32/2009). - Решение за вршење технички 
преглед и испитувања на електроенергетски постројки, 
електрични производи и уреди согласно Правилникот 
за користење на електроенергетски постројки и елек-
трична опрема (Сл. весник на РМ бр. 140/2010 и 
54/2011). - Решение за вршење технички прегледи на 
опрема и заштитни системи кои се наменети за употре-
ба во потенцијално експлозивни атмосфери согласно 
Правилникот за користење на опрема и заштитни сис-
теми наменети за употреба во потенцијално експлозив-
ни атмосфери (Сл. весник на РМ бр. 173/2011) 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Доказ за релевантно осигурување за надомест при 
професионален ризик: 

- договор за релевантно осигурување за надомест 
при професионален ризик со целосно покривање на 
штетата која може да настане при извршување на пред-
метниот договор без утврден годишен агрегат од број 
на пријавени штети и без лимит по штета со вредност 
од 18.000.000,00 денари. 

- 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: 

Економскиот оператор да има остварено приход не 
помал од 6.000.000,00 денари во последните три фи-
нансиски години, поединечно за секоја година. 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

Економскиот оператор да има остварено приход не 
помал од 6.000.000,00 денари во последните три фи-
нансиски години, поединечно за секоја година. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

• Минимум 5 пет реализирани договори од иста или 
слична природа како предметот на набавка, вкупно за 
последните три години. Вкупната вредност на догово-
рите да не е помала од 6.000.000,00 денари, од кои ми-
нимум еден договор со вредност од 3.000.000,00 дена-
ри за техничка контрола на МРС од гасоводен систем и 
катодна заштита на гасоводен систем, и еден договор 
со вредност од 1.000.000,00 денари за техничка контро-
ла и одржување на МРС и гасни инсталации. 

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

Минимум потребен кадар со кој треба да располага 
економскиот оператор: - Мин. 2 два дипломирани ма-
шински инженери со работно искуство поголемо од 5 
години во контрола и испитување на гасоводни сис-
теми, - Мин. 1 еден електроинжинер со работно искус-
тво поголемо од 5 години во контрола и испитување на 
јакострујна опрема - Мин. 2 два дипломирани електро 
или машински инженери со работно искуство поголе-
мо од 3 години за работа во потенцијално експлозивна 
атмосфера - Мин 1 еден дипломирани електро или ма-
шински инженери со сертификат за извршена обука за 
катодна заштита 

- 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: 

- Понудувачот да има акредитирано подрачје на 
инспекција за мерење и испитување на катодна заш-
тита. 

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

- Економскиот оператор треба да располага со тех-
ничка опрема потребна за извршување на  услугата ко-
ја е предмет на набавка. 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- МКС EN ISO/IEC 17020:2012, за Инспекциско те-

ло Тип А или еквивалентно 
 
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 

12.4.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 во 11:00 часот, место: Дирекција за 
ТИРЗ на бул.Партизански одреди бр.2 во Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
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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: 05238/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУ МЦСР Ве-

лес 
I.1.2) Адреса: ул. „Нада Бутнишарева“ 3 
I.1.3) Град и поштенски код: Велес - 1400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Тања Маневска, адреса на е-

пошта: jumcsrveles@yahoo.com телефон/факс: 
043231426/ 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на готов оброк за корисниците во На-

родната кујна 
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: Дел 1 Народната кујна во општина Велес на след-
нава локација - Во просториите  на Црковниот објект 
на ул.,,Страшо Пинџур,, бр.10  Велес  за 108 лица. Топ-
лиот оброк да се испорачува секој работен ден од 08-00 
до 09-00 часот  Дел 2 Народната кујна во општина 
Чашка на следнава локација - Во просториите на Днев-
ниот центар за стари и возрасни лица во Чашка, 
ул.,,Коста Рацин,, бр.3 за 40 лица. Топлиот оброк да се 
испорачува секој работен ден од 09-00 до 10-00 часот.   
- За корисниците од околните села Мартолци, Омо-
рани, Теово, Согле, Извор и други села на територијата 
на општина Чашка Економскиот оператор е должен да 
врши испорака и делење на оброк за 43 корисника од 
околните села. Лицето ангажирано од страна на еко-
номскиот оператор кое ќе врши транспорт на готовиот 
оброк за корисници од околните села го испорачува и 
дели оброкот  на локација договорена со корисниците 
од околните села. - Во просториите на Дневниот цен-
тар за стари и возрасни лица во Богомила за 27 лица. 
Топлиот оброк да се испорачува секој работен ден од 
09-00 до 10-00 часот. Дел 3 Народната кујна во општи-
на Градско на следната локација - Во просториите на 
Пензионерскиот дом ул. „Александар Македонски“ б.б.  
во Градско за 32 лица. Топлиот оброк да се испорачува 
од 08-00 до 09-00 часот. - Во колку Економскиот опе-
ратор чија понуда ќе се избере за најповолна и со кој ќе 
се склучи договор располага со објект на територијата 
на општина Велес, Чашка и Градско тогаш испораката 
и делењето на готовиот оброк ќе се врши во објектот 
на Економскиот оператор со кој е склучен договорот. 

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 

готов оброк за корисниците во Народната кујна при 
ЈУМ Центар за социјална работа-Велес за спроведува-
ње на Проектот на Владата на Република Македонија – 
Народни кујни. Детален опис на предметот на догово-
рот е даден во техничките спецификации во прилог на 
оваа тендерската документација. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
15897100-3 - Оброци подготвени за носење 
15894200-3 - Готови оброци 
15512000-0 - Павлака 
15894300-4 - Готови јадења 
15810000-9 - Лебни производи, свежи благи печива 

и торти 
15833100-7 - Десерти 
15511000-3 - Млеко 
15131000-5 - Месни конзерви и преработки 
15540000-5 - Производи од сирење 
15300000-1 - Овошје, зеленчук и сродни производи 
15551300-8 - Јогурт 
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: Народната кујна во општина Велес 
2. Дел 2: Народната кујна во општина Чашка 
3. Дел 3: Народната кујна во општина Градско 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 14.5.2022 
се планира да заврши 13.5.2023 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

- намалување на роковите поради итни причини 
III.3) Критериум за доделување на договор: 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 
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IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве документи 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

онална дејност, економскиот оператор треба да достави 
документ за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професи-
онално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран. - Решение за регистрирање во 
Регистарот на објекти и оператори со храна за промет 
со храна издадено од Агенција за храна и ветеринар-
ство. 

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 да се квалификува како способен за извршување 
на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
неговата техничка или професионална способност, еко-
номскиот оператор треба да ги исполнува следниве ми-
нимални услови: - да поседува или да има ангажирано 
возило за доставување на храна (минимум едно – спе-
цијално товарно моторно возило за достава на храна со 
носивост од минимум 600 кг, без ладилник), - да има 
ангажирано професионален кадар за дејноста (мини-
мум еден готвач).  Економскиот оператор го докажува 
исполнувањето на минималните услови од потточка 
2.4.1 со доставување на: - Изјава за поседување мини-
мум едно специјално товарно моторно возило за доста-
ва на храна со носивост од минимум 600 кг, без ладил-
ник, или дека поседува договор за отстапување за ко-
ристење на возилото доколку тоа не му припаѓа на по-
нудувачот - Изјава дека има ангажирано минимум еден 
готвач.  Изјавата за поседување на возило и изјавата за 
ангажиран технички персонал и известување за еле-
менти од договорот кој ЕО има намера да ги отстапи на 
подизведувач ги изготвува и електронски ги потпишу-
ва самиот економски оператор и тие не мора да бидат 
заверени од надлежен 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 

18.4.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.4.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.4.2022 во 10:00 часот, место: Во простори-
ите на ЈУМ Центар за социјална работа-Велес на ул. 
„Нада Бутникошарова“ бр.3 Велес 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05240/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ДРЖАВЕН 

ИСПИТЕН ЦЕНТАР - Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Васил Ѓоргов“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Иљир Синани, адреса на е-

пошта: ilirsinani@dic.edu.mk телефон/факс: 02-3203135/ 
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: 
Јавна набавка на копир, принтери и друга ИТ 

опрема 
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: 

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 
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машине-

рија, опрема и набавки освен мебел и софтверски паку-
вања 

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

Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел 1 – Копир и финишер 
2. Дел 2 – Принтери и Баркод принтер 
3. Дел 3 – Ит опрема 
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 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 
12.4.2022 година во 11:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 
година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 
година во 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 во 11:00 часот, место: диц - скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05242/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здрав-

ствена установа Универзитетски стоматолошки 
клинички центар Св. Пантелејмон Скопје 

I.1.2) Адреса: Ул. „Мајка Тереза“17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марјан Колароски адреса на 

е-пошта: magacin@univdentalclinic.org.mk телефон / 
факс: 023299048 

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: 
Материјали за изработка на керамички коронки 

и потрошен материјал за забна техника 
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 извршување 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33141800-8 - Стоматолошки 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. Карбидни каменчиња  - разни облици 
2. Карбидни фрези груби црни   - овални 
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3. Карбидни фрези фини плави  - овални 
4. Карбидни фрези фини црвени   -  овални 
5. Карбидни фрези за метал плави  -  овални 
6. Синтер каменчиња за метал црни    - овални 
7. Синтер каменчиња за порцелан  - овални 
8. Синтер сепарирки за порцелан  стандард 
9. Сепарирки дијамантски фини  стандард 
10. Гумички за порцелан бели - округли 
11. Тунгстен карбид фреза, плав прстен, овална 
12. Тунгстен карбид фреза, црвен прстен, овална 
13. Синтер каменчиња, средна грубост, стандард, 

конусна со заоблен врв 
14. Челични фрези за насадник со различна големи-

на и облик 
15. Материјал за фасетирање со високотопива кера-

мика 
16. Маса за вложување на високотопиви легури 

прав min. 150gr и течност за вложување max. 1lit 
17. Маса за благородни легури за вложување 
18. Легура металкерамика Состав: Ni 61% Cr 26,2% 

Mo 11% Si 1,5% 
19. Легура металкерамика без никел Состав: Co 

60,5 % Cr 28%  W 9 % Si 1.5 
20. Сепаратор течност за керамика 
21. Уље за изолирање на гипс пред печење на кера-

мика 
22. Дистанционен лак и разредувач 
23. Саке за печење керамика со 8-10 боцки 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 3.5.2022 година 
се планира да заврши 3.5.2023 година 
Период во месеци: 12 или  365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 

12.4.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 9:00 часот, место: Библи-
отека 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05245/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

промоција и поддршка на туризмот - Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „11-ти Октомври“ бр. 13 Скопје 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јасмина Бојковска, адреса на 

е-пошта: jasmina.bojkovska@tourismmacedonia.gov.mk 
телефон/факс: 077578637/ 

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 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуги од туристичка агенција за информатив-

ни патувања, согласно годишниот план 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
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: Наведено во ТД 

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: Наведено Во ТД 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
63000000-9 - Помошни и дополнителни тран-

спортни услуги ; услуги на туристички агенции 
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,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 -Лиценца А категорија 
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: 

-Вработени или ангажирани лиценцирани турис-
тички водичи 

 
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 

12.4.2022 година во 15:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 во 15:00 часот, место: Канцеларии-
те на Договорниот орган 

V.5) Дополнителни информации Наведено во ТД 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05247/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здрав-

ствена установа Универзитетски стоматолошки 
клинички центар Св. Пантелејмон Скопје 

I.1.2) Адреса: Ул. „Мајка Тереза“ 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
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I.1.5) Лице за контакт: Марјан Колароски адреса на 
е-пошта: magacin@univdentalclinic.org.mk телефон / 
факс: 023299048 

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: 
Потрошен материјал за заботехничка лаборато-

рија 
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 извршување 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
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. Базни плочи од шелак за горна вилица 
2. Базни плочи од шелак за долна вилица 
3. Течен восок за ладна импрегнација 
4. Киселина за електрично полирање 
5. Фосфатно врзувачка маса за вложување на скеле-

тирани протези, комплет прав 19-21кгр и течност за ис-
тата количина пропишана од производителот 

6. Легура за изработка на скелетирани протези со сос-
тав    Co – мин 64,00% Cr – мин 28,00 % Mo – мин 6,00% 

7. Випан жица  полукружна 2 mm h 1 mm +/- 5% со 
состав Co,  Cr, Mo 

8. Гумици за полирање метал округли црни немон-
тирани  Ø 2.0-2.2 дебелина  2.8-3.2 mm 

9. Сепарирки карборундум   Ø 32- 35 дебелина  2.8- 
3.0 mm 

10. Желатинска реверзибилна маса за дублирање 
11. Подјазичен лак метален  (бигел) Должина 6-8цм 

Дебелина 10-50мм Тврдина 1400-1600 Nmm² Пресек 
2.00 х 1.00мм 

12. Мрежи за протези – метални – дебелина 0,35 – 
0,40мм перфорирани со дијаметар 2,5мм +/- 2% 

13. Шмиргла 10-15мм, дебелина максимум 0,30мм - 
платнена во котур гранулација 120 -150 

14. Розе восок температура на топење 60°С 
15. Восок во жица мax до Ø 2.0 mm дијаметар за 

штифтување 
16. Восок во жица мax до Ø 2.5 mm дијаметар за 

штифтување 
17. Восок во жица мax до Ø 3.0 mm дијаметар за 

штифтување 
18. Восок во жица мax до Ø 3.5 mm дијаметар за 

штифтување 
19. Восок во жица мax до Ø 4.0 mm дијаметар за 

штифтување 
20. Восок фолија мазна мax до 0,5 мм дебелина 
21. Плав восок точка на топење мax 60°С 

22. Цервикален восок точка на топење  мax 60°С 
23. Еластромерни отпечаточни маси со густа кон-

зистенција, Ц – силикон за прецизни отпечатоци, без 
мирис, 900 мл, тип 0, димемензионална стабилност ми-
нимум 7 дена, хидроконтрол технологија во влажна 
средина + Активатор  универзална паста за еластомер-
ни отпечаточни маси, 60 мл 

24. Еластромерни отпечаточни маси со течна  кон-
зистенција , Ц – силикон за прецизни отпечатоци, без 
мирис, 140 мл, тип 3, лајт, димемензионална стабил-
ност минимум 7 дена, хидроконтрол технологија во 
влажна средина, + Активатор  универзална паста за 
еластомерни отпечаточни маси, 60 мл 

25. Еластромерни отпечаточни маси со мека  кон-
зистенција, Ц – силикон за прецизни отпечатоци, без 
мирис, 140 мл, тип 2, медиум, димемензионална ста-
билност минимум 7 дена, хидроконтрол технологија во 
влажна средина, + Активатор  универзална паста за 
еластомерни отпечаточни маси, 60 мл 

26. Средство за изолација на гипсани индивидуални 
модели , црвена боја , 500 мл 

27. Прав за полирање на акрилат , рафиниран вул-
кански камен 4 кгр. 

28. Акрилатни вештачки заби двослојни, природна 
транспарентност на бојата 

29. Пластични лажици за отпечаток за еднократна 
употреба 

30. Иреверзибилни  хидроколоидни  отпечаточни 
маси (алгинати) 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 3.5.2022 година 
се планира да заврши 3.5.2023 година 
Период во месеци: 12 или  365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве 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 
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- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

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

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

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

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

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

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

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

 
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 

12.4.2022 година во 9:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 9:30 часот, место: Библи-
отека 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05249/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за одржување и заштита на магистралните 
и регионалните патишта - Скопје ц.о. 

I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.14 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Георги Барсов адреса на е-

пошта: gbarsov@yahoo.com телефон/факс: 075/254-700 
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 - Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавки на стоки на четки-сегменти за метење 

Riko и Hidrog 
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 
34000000-7 - Опрема за транспорт и помошна опре-

ма за пренесување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 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: 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 
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- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
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 

10.5.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.5.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.5.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 10.5.2022 година во 10:00 часот, место: 
Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05250/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комуна-

лец Кичево 
I.1.2) Адреса: „Транзитен пат“ 34 
I.1.3) Град и поштенски код: Кичево - 6250 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Лазе кјн Костадиноски адре-

са на е-пошта: kostadinoskilaze@gmail.com телефон / 
факс: +389 45 223 444 

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Канцелариски материјали - повторена постапка 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈП Комуналец Кичево 

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

јавна набавка:  
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машине-

рија, опрема и набавки освен мебел и софтверски паку-
вања 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. печатен  канцелариски  материјал   (со хартија од 

економскиот оператор) 
2. хартија, регистри, пликови и сл. 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 20.4.2022 година  
се планира да заврши 20.4.2023 година 
Период во месеци: 12 или  365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? 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 
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- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

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

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

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

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

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

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

тивно понудата нема да се еволуира 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

12.4.2022 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 13:00 часот, место: ЈП 
Комуналец Кичево 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05251/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здрав-

ствена установа Универзитетски стоматолошки 
клинички центар Св. Пантелејмон Скопје 

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

е-пошта: magacin@univdentalclinic.org.mk телефон/-
факс: 023299048/ 

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: 
Алхохол, хидроген и стомaтолошки 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: 

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 
33141800-8 - Стоматолошки 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. Aetanolum dilatum ( 70% ) solutio 
2. Hydrogen peroxide  30% solutio 
3. Denatured alcohol 96% (шпирт) 
4. Полиестерски траки за полирање ширина 4-6 mm 

должина 150-170 mm со средна финост од 0,5 микрони 
5. Циркуларна метална  матрица во ролна  ширина 

6-8 mm, должина мин. 1м,  +/- 10%  2% дебелина 50-
микрометри 

6. Огледалца забарски (рамно-план) Ø 18-22mm без 
дршка со работен дел и гвинт 

7. Гутаперка шилци со димензии од  15 до 40  (110-
130 парчиња во комплет) 

8. Хартиени шилци со димензии од  15 до 40  (200-
220 парчиња во комплет) 

9. Средство за привремено затварање на кавитетл, - 
сулфатен цемент составен од мин. 50% цинк оксид 

10. Средство за импрегнација на база на флуор од  
0,5 – 5ppm 

11. Канални колчиња од нерѓосувачки челик 
12. Резервни апликатори ЗА НАНЕСУВАЊЕ БОНД 

- сунѓерести 
13. Средство за ретракција на гингива конец  0,6-0,8 

мм дебелина (конецот не е импрегниран) 
14. Материјал за изработка на времени коронки , со 

боја на заби по Vita клуч , минимум прашок 80 гр и 
течност 150 мл 

15. Раствор за лечење на коренски канали на база на 
канфор + фенол + алхохол 

16. Калциум хидроксид паста со хидроксил апатит , 
двокомпонентен систем база-катализатор x 25 гр за 
привремено цементирање на фиксно протетски изра-
ботки , без еугенол 

17. Фосфат цемент нормалноврзувачки , состав 
цинк оксид – магнезиум оксид (прав и течност) макси-
мум 35 г  прав + максимум 15 мл течност , сет 

18. Средство за дефинитивно полнење коренски ка-
нали на база на цинкк оксид еугенол  прав минимум 10 
г + течност ( соодветна на сетот ), сет 

19. Течност за испирање на коренски канали - Нат-
риум хипохлорид од 2% до 5% 

20. Средство за ретракција на гингива течност 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
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II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 3.5.2022 
се планира да заврши 3.5.2023 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.4.2022 година во 11:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 
година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 
година во 15:30 

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 12.4.2022 во 11:00 часот, место: Библиотека 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05252/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Стипион 

2011“Штип 
I.1.2) Адреса: ул. „Васил Главинов“4б 
I.1.3) Град и поштенски код: Штип - 2000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Зорица Јанева, адреса на е-

пошта: jpstipion@yahoo.com телефон/факс: 032393878/ 
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: 
Дробен камен 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.500.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: до место на вградување во о.Штип 

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

јавна набавка: Подетален опис на предметот на јавната 
набавка е даден во тендерската документација. 

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

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
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,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 докажување на способност (ДРД Обра-

зец) 
 
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 

12.4.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 во 9:00 часот, место: на ул. „Васил 
Главинов“ 4Б, во административните просторр на ЈП 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05253/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница со проширена дејност-Кочани 
I.1.2) Адреса: ул. „Милан Зечар“ бр.21 
I.1.3) Град и поштенски код: Кочани - 2300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Димче Николов адреса на е-

пошта: dimcenikolov@hotmail.com телефон / факс: 
071848441 

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: 
Лабараториски и фотолабарториски реагенси 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.525.450,00 
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: Болничка аптека во ЈЗУ Општа болница -Кочани 

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

јавна набавка: 
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. Дел 1 - Тестови и потрошен материјал за имуно-

лошки анализатор. 
2. Дел 2- Реагенси за хематолошки анализатор 

Mindray BC-30s или еквивалент 
3. Раствор за дилуција, во пакување од максимум 20 

л,  апликативен на хематолошки анализатор Humacount 
60  или еквивалент 

4. 4 Раствор за лизирање на еритроцити, апликати-
вен на хематолошки анализатор Humacount 60  или ек-
вивалент 

5. 5 Реагенс за чистење, апликативен на хематолош-
ки анализатор Humacount 60  или еквивалент 
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6. 6 "Контролна крв со нормални вредности за про-
верка на минимум  параметри WBC, RBC, HGB, HCT, 
MCV, MCH, MCHC,   RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, 
PDW, PCT, P-LCC,  P-LCR, во максимум пакување од 3 
мл, апликативна на  хематолошки анализатор 
Humacount 60  или еквивалент" 

7. 7 Раствор на хематоксилин за цитодијагностика 
на малигнитет и за хормонална дијагностика 
PAPANICOLAOU I a 

8. 8 Раствор на OG-6 за цитодијагностика на млиг-
нитет и за хормонална дијагностика PAPANICOLAOU 
II a 

9. 9 Раствор на полихром ЕА-50 за цитодијагности-
ка на малигнитет и за хормонална дијагностика 
PAPANICOLAOU III b 

10. 10 Тест за ASO за аглутинациска метода 
11. 11 Тест за CRP за аглутинациска метода 
12. 12 Тест за RF за аглутинациска метода 
13. 13 Тест за  HELYCOBACTER PYLORI 
14. 14 Тест за микрокрварење во фецес (FOB) 
15. 15 Реагенс за ензиматскo колориметрискo одре-

дување на ГЛИКОЗА на спектрофотометар Humalyzer 
3500 или еквивалент,во пакување од 1l до 2l 

16. 16 Реагенс за ензиматскo колориметрискo  одре-
дување на АМИЛАЗА за  спектрофотометар Humalyzer 
3500 или еквивалент во пакување до 20ml 

17. 17 Реагенс за ензиматско колориметриско  одре-
дување на УРЕА за спектрофотометар Humalyzer 3500 
или еквивалент во пакување од 1I до 2l 

18. 18 ГЛИКОЗА АНХИДРИД во пакување до 1kg со 
аналитичка спецификација по Ph.EUR или еквивалент 

19. 19 МЕТИЛ АЛКОХОЛ во концентрација 
≥99,8% со аналитичка спецификација по Ph.EUR  или 
еквивалент 

20. 20 ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАДВОРЕШНА 
БИОХЕМИСКА КОНТРОЛА за потврда на квалитетот 
за биохемиски анализатор А25  наменет за минимум 
параметри: glucoza, urea, creatinin, bilirubini, AST, ALT, 
AP, LDH, CK, ACIDUM URIKUM, holesterol, 
trigliceridi) 

21. 21 ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА УРИНА со минимум 13 па-
раметри (леукоцити, нитрити, уробилиноген, протеини, 
крв, кетони билирубини, глукоза, пХ) 

22. 22 RTG FIXIR за машинско развивање на фил-
мови во пакување до 40l 

23. 23 RTG РАЗВИВАЧ  за машинско развивање на 
филмови во пакување до 40l 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 20.4.2022 година 
се планира да заврши 19.4.2023 година 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: Не 

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Решение за промет на големо со медицински 
средства согласно Законот за лекови и медицински 
средства За регистрираните медицински средства: - Ре-
шение за ставање во промет на медицински средства 
или привремено или трајно одобрение за паралелен 
увоз,согласно Законот за лекови и медицински сред-
ства  За нерегистрираните медицински средства  -  Доз-
вола за увоз (одобрение интерен увоз) согласно Зако-
нот за лекови имедицинсски средтсва 

 
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 

12.4.2022 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8. 4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 13:00 часот, место: ЈЗУ 
Општа болница-Кочани спрат 3 соба бр 2 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
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ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05254/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Радовиш - ор-

ган на општината 
I.1.2) Адреса: бул. „Александар Македонски“ бр. 7 
I.1.3) Град и поштенски код: Радовиш - 2420 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Мане Манев адреса на е-

пошта: manevmane@yahoo.com телефон/факс: 075/499-
513 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Вршење на стручен надзор над изградба на гра-

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

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

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

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

јавна набавка: 
Вршење на стручен надзор над изградба на градеж-

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

ник Шифра Опис 
71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски 

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

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

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- ДРД Образец -Лиценца Б за вршење на надзор за 

градби од втора категорија, -Фотокопии од овластува-
ње Б (прифатливо е и А) за надзор над градба од инжи-
нер (инжинер од област архитектура, градежништво и 
електротехника 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- Да има вработено на полно работно време најмал-
ку по еден инжинер од областа архитектура, градеж-
ништво и електротехника, со овластување Б (прифат-
ливо е и А) за надзор над градба. 
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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 

12.4.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 9:00 часот, место: Оп-
штина Радовиш. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05257/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Служба за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република 
Северна Македонија 

I.1.2) Адреса: Плоштад Пресвета Богородица број 3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ивана Јаневска aдреса на е-

пошта: ivana.janevska@sozr.gov.mk телефон/факс: 02/3 
146-700 

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

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

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

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

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

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

ник Шифра Опис 
15100000-9 - Животински производи, месо и месни 

производи 

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

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со повеќе еко-

номски оператори - без повторно прибирање понуди 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

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

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

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

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

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

говорот: 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-
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каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 

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

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

18.4.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

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

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.4.2022 година во 10:00 часот, место: 
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Ре-
публика Северна Македонија, со адреса на Плоштад 
„Пресвета Богородица“ број 3, Скопје 

V.5) Дополнителни информации Во тендерска до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05259/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Радовиш - ор-

ган на општината 
I.1.2) Адреса: бул. „Александар Македонски“ бр. 7 
I.1.3) Град и поштенски код: Радовиш - 2420 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Спасија Ефнушева адреса на 

е-пошта: spasija_86@yahoo.com телефон/факс: 070/366-
880 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Поправка на патишта од земјан коловоз и уреду-

вање на порои 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

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

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

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 
јавна набавка: 

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

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? 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 и Лиценца Б за изведувач на градби 

од втора категорија, издадена од Министерството за 
транспорт и врски. 
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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 

12.4.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 9:00 часот, место: Прос-
тории на општина Радовиш 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05263/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ку-

маново 
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Дарко Станојковски адреса 

на е-пошта: javni-nabavki@kumanovo.gov.mk теле-
фон/факс: 031/511-307 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реконструкција на дел од ул. Братство Единство 

(од ул.Доне Божинов до градски стадион) 
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: територија на општина куманово 

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

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

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 

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

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

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

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

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

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

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

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

документација: 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: 
-документи за утврдување на способноста за врше-

ње на професионална дејност -Лиценца за Б за изведу-
вање на градби од втора категорија, издадена од Ми-
нистерството за транспорт и врски на РСМ 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 
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- Да поседува или да има склучено договор за ко-
ристење на асфалтна база со соодветна Лиценца за ра-
бота со А – Интегрирана еколошка дозвола; на оддале-
ченост до 30 км од местото на изведување на работите 
- Минимум 1 (еден) финишер; - Минимум 1 (една) ма-
шина за гребење на асфалт - Минимум 1 (една) машина  
(циркулар) за сечење на асфалт и бетон; - Минимум 2 
(две) товарни моторни возила-камиони кипери; - Ми-
нимум 1 (една) машина виброжаба; - Минимум 1 (еден) 
голем гумен ваљак, - Минимум 1 (еден) мал метален 
ваљак; - Минимум 1 (еден) голем метален ваљак - Ми-
нимум 1 (еден) грејдер - Минимум 1 (еден) ровокопач 

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

- Понудувачот во последните 5 (пет) години да има 
склучено и реализирано минимум 1 (еден) договор за 
изградба на патишта 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Сертификат за стандард за систем за квалитет ISO 

9001:2015 или понов - Сертификат за систем за управу-
вање со безбедноста и здравјето: ISO 45001:2018 или 
понов 

- Стандарди за управување со животна средина: 
- Сертификат за стандард за управување со живот-

ната средина ISO 14001: 2015 или понов. 
 
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 

12.4.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 58 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 12.4.2022 година во 9:00 часот, место: општи-
на Куманово. 

V.5) Дополнителни информации се дадени во тен-
дерската документација 

V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05266/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Здрав-

ствен дом Куманово 
I.1.2) Адреса: ул. „Борис Кидрич„ бр. 11 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 

I.1.5) Лице за контакт: Сашо Арсениевски, адреса 
на е-пошта: zdravstvendomkumanovo@yahoo.com теле-
фон/факс: 031-422-484/ 

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: 
Сукцесивна набавка на биохемиски тестови, за 

биохемиски анализатор Beckman Coulter AU 480 
“или еквивалентно“, по Спецификација, за период 
од 1 (една) година 

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: Депо за лекови, при ЈЗУ Здравствен дом КУМА-
НОВО, ул. Борис Кидрич, бр. 11, 1300 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: 
Сукцесивна набавка на биохемиски тестови, за био-

хемиски анализатор Бецкман Цоултер АУ 480 “или ек-
вивалентно“, по Спецификација, за период од 1 (една) 
година 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33696000-5 - Реагенси и контрастни медиуми 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 19.4.2022 
се планира да заврши 19.4.2023 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 
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IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка, -Реше-
ние за промет на големо со медицински средства, сог-
ласно Законот за лекови и медицински средства. 

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

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

12.4.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 во 12:00 часот, место: ЈЗУ Здрав-
ствен дом “КУМАНОВО“, објект-Уред, ул. „Борис 
Кидрич“ бр. 11, 1300 Куманово, Сала за состаноци-вто-
ри кат. 

V.5) Дополнителни информации на тел. 070 211 184 
и 071 534 054 

V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05267/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП НИСКОГ-

РАДБА ОХРИД - ОХРИД 
I.1.2) Адреса: ул. „Железничка“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид - 6000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Љубен Буџакоски адреса на 

е-пошта: niskogradba_oh@yahoo.com телефон/факс: 
046/260-298 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Носителот на набавката е должен да испорача ак-
тивна електрична енергија преку соодветниот електро-
енергетски систем до сите мерни места на ЈП Ниског-
радба Охрид веднаш по склучувањето на договорот. 

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

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

ник Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
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 
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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, - Важечка Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност, трговија или 
снабдување со електрична енергија издадена од Регу-
латорната Комисија за енергетика и водни услуги на Р.  
М. 

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 поседува EIC код издаден од А.Д. МЕПСО – 
Скопје, како вршител на енергетска дејност за пренос 
на електрична енергија, - економскиот оператор да ја 
прифати балансната одговорност на потрошувачот. 

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

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

13.4.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 7.4.2022 

година во15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 9.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 

V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.4.2022 година во 10:00 часот, место: во 
просториите на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД ул. „Же-
лезничка“ б.б.  6000 –Охрид. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05268/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ку-

маново 
I.1.2) Адреса: „11 Октомври“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Дарко Станојковски адреса 

на е-пошта: javni-nabavki@kumanovo.gov.mk телефон / 
факс: 031511307 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Изработка на техничка документација за  осно-

вен проект за обновување, реконструкција и изград-
ба со ревизии и тоа: сообраќајници, булевари,па-
тишта, потпорни зидови и друго 

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

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

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

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

јавна набавка: 
е даден во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
71200000-0 - Архитектонски и сродни услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
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II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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: 
- Лиценца Б за проектирање на основен проект за 

објекти од втора категорија издадена од Министерство 
за транспорт и врски. -Потврда за регистрирана дејност 

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

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

12.4.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 
година во 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 10:00 часот, место: оп-
штина куманово 

V.5) Дополнителни информации се дадени во тен-
дерската документација 

V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05269/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Град Скопје 
I.1.2) Адреса: Бул. „Илинден“ бр.82 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Димитар Георгиевски адреса 

на е-пошта: javni.nabavki@skopje.gov.mk телефон/факс: 
3 297-222 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Осигурување на опрема и недвижности 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 700.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: 
осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги 
(освен услугите во врска со издавањето, тргувањето 
или преносот на хартии од вредност или други финан-
сиски инструменти, брокерските услуги и услугите на 
Народна банка на Република Македонија и услугите 
кои за предмет имаат купување или изнајмување зем-
јиште, згради или друг недвижен имот и права кои про-
излегуваат од истите, освен при доделувањето на дого-
вори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани 
со договорите за купување или изнајмување) 

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

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

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

ник Шифра Опис 
66000000-0 - Финансиски и осигурителни услуги 
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II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  15 
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 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Доказ за релевантно осигурување за надомест при 

професионален ризик: 
Eкономскиот оператор да има реосигурително пок-

ритие од друштво за реосигурување кое има минимум 
кредитен рејтинг “А-“ утврден од Standard and Poors 
или AM BEST, доколку вкупната сума на осигурување 

која е предмет на јавна набавка е поголема од износот 
на максимален самопридржај утврден во Програмата за 
реосигурување на понудувачот 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 

12.4.2022 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 13:00 часот, место: Град 
Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05270/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ае-

родром 
I.1.2) Адреса: бул. „Јане Сандански“ бр. 109Б 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ивана Ружиновска Денковиќ 

адреса на е-пошта: ivana.ruzinovska@aerodrom.gov.mk 
телефон/факс: 02/2 400-970 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Одржување и реконструкција на детски и спорт-

ски игралишта 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: На територија на Општина Аеродром 

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

јавна набавка: 
Во тендерска документација 



29 март 2022  Бр. 78 - Стр. 65 
 
 

Огласи  
 

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: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Извештај за билансот на состојба издаден од над-

лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

- Минимален годишен приход од најмалку 
10.000.000,00 денари (поединечно за последните три 
години 2018, 2019 и 2020 година). 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

- Минимален годишен приход од најмалку 
10.000.000,00 денари (поединечно за последните три 
години 2018, 2019 и 2020 година). 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Персонал:  Од персоналот кој ќе биде вклучен во 
набавката и ќе биде на располагање (ангажиран) спо-
ред член 13 од Законот за работните односи за цело 
времетраење на рамковната спогодба, економскиот 
оператор треба да располага со: • Минимум  1 (еден) 
дипломиран инженер архитект со овластување Б за из-
ведба од областа на архитектурата издадено од Комора 
за овластени архитекти и овластени инженери на РСМ; 
• Минимум 5 (пет) ВКВ или КВ работници од областа 
на предметната набавка (градежни работници или бра-
вари или молери). 

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

Потребна опрема: Понудувачот треба да ја има во 
сопственост или да располага со следнава техничка оп-
рема за цело времетраење на рамковната спогодба: • 2 
товарни возила, • опрема за заварување, • 1 генератор 
за струја со моќност од минимум 5 kw,                           
• алат потребен за предметната набавка. 

- 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: 

Потребно искуство: - Понудувачот да има успешно 
искуство во минимум 3 (три) изведени работи од пред-
метната област на набавката со вкупна вредност на из-
ведените работи/договори од минимум  4.000.000,00 
денари, склучени и реализирани во последните 5 (пет) 
години од денот на јавното отварање на понудите, од 
кои 1 (една) од изведените работи да биде со минимум 
вредност од 2.000.000,00 денари. 
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IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
-  Сертификат за стандард за систем на квалитет 

ISO 9001: 2015 или еквивалент 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- Сертификат за стандард за управување со живот-

ната средина ISO 14001:2015 или еквивалент - Серти-
фикат за стандард за безбедност и здравје при работа  
ISO 45001:2018   или еквивалент. 

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

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

12.4.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 10:00 часот, место: Оп-
штина Аеродром. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05271/2022 
 
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: ул. „Светозар Пепоски“ број 59 
I.1.3) Град и поштенски код: Гостивар - 1230 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Миранда Рахмани, адреса на 

е-пошта: miranda.rahmani7@gmail.com телефон/факс: 
075228061/ 

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 градежни материали 
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: Просторите на ЈП Комуналец-Гостивар 

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 градежни материали и алати 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
44100000-1 - Градежни материјали и сродни пред-

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. ЦЕМЕНТ 
2. Арматури 
3. Челични профили 
4. Поцинкувани градежни материали 
5. Керамички производи и материали за нив 
6. ЛАМИНАТ 
7. Материали од гипс и елементи 
8. БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
9. БЕТОН 
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 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
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 

12.4.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 во 11:00 часот, место: просторите 
на ЈП Комуналец -ГостивР 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05274/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за одржување и заштита на магистралните 
и регионалните патишта - Скопје ц.о. 

I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.14 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Георги Барсов адреса на е-

пошта: gbarsov@yahoo.com телефон/факс: 075/254-700 
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 - Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на стоки- полутоварни возила 
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 
34000000-7 - Опрема за транспорт и помошна опре-

ма за пренесување 
34900000-6 - Разновидна транспортна опрема и ре-

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. ДЕЛ 1 - Полутоварно возило со товарен сандак 
2. ДЕЛ 2 - Полутоварно возило со кипер сандак 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД ОБРАЗЕЦ 
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: 

- Минимални  Технички карактеристики на барани-
те производи кои се предмет на испорака за Дел 1 - По-
лутоварно возило со товарен сандак и Дел 2 -Полуто-
варно возило со кипер сандак. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 3.5.2022 

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

25.4.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 3.5.2022  година во 10:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 05275/2022 
 
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: Миранда Рахмани, адреса на 

е-пошта: miranda.rahmani7@gmail.com телефон/факс: 
075228061 

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: На-

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

Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се 
опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои 
се однесуваат на купување, развој, продукција или коп-
родукција на програмски материјали од страна на ра-
дио и телевизиски куќи или за термините на радио и 
телевизиско емитување на програма) 

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

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

ник 
Шифра Опис 
09310000-5 - Електрична енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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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: дрд 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со образовните и професионални квалификации на 

давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: да поседува EIC код издаден од АД МЕПСО – 
Скопје како вршител на енергетска дејност : трговија 
со електрична енергија и/или снабдување со електрич-
на енергија; - да е регистриран за учесник на пазарот на 
електрична енергија согласно Правилата за пазар на 
електрична енергија; - да има потпишано договор за 
балансна одговорност согласно Правилата за пазар на 
електрична енергија и - Понудувачот на Активната 
електрична енергија да прифаќа да ја превземе на себе 
балансната одговорност и да не вметне како потрошу-
вач во својата балансна одговорна група. 

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

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

12.4.2022 година 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 11:00 часот, место: прос-
торите на ЈП или ЕСЈН 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05279/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар 

за јавно здравје Битола 
I.1.2) Адреса: ул. „Партизанска“ бб 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Роза Митровска, адреса на е-

пошта: roza.mitrovska@cjzbt.org.mk телефон/факс: +389 
47 208 121 

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: 

Тестови за полимеразно верижна реакција во реално 
време компатибилни на инструментите Real Time 
PCR DTLite ili ekvivalnti i АБИ 7500 или еквивалент, 
квалитативни за детекција  на SARS - CoV 2 

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

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

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

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

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

ник 
Шифра Опис 
33696500-0 - Лабораториски реагенси 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Комплет реагенси за детекција на COVID-19 ви-

русна РНК апликативен и компатибилен на инструмент 
ABI 7500 Real-Time system или еквивалент. Китот за-
должително да биде апликативен на примерок- назофа-
рингеален брис со користење на амплификација во ре-
ално време, кој содржи MasterMix подготвен за употре-
ба со Uracil DNA N-glycosylase и dUTP за спречување 
контаминација, позитивна контрола и внатрешна кон-
трола (обвиена нуклеопротеинска честичка со еднове-
рижна РНК) во виали. 

2. Молекуларен мултиплекс кит во еден чекор за 
детекција на РНК на SARS-CoV-2 во клинички приме-
роци како што се: брис од грло и спутум. Китот да 
врши детекција на најмалку  три таргети од вирусниот 
геном: orf-1ab генот, ген од N протеинот и ген од S 
протеинот 

3. Молекуларен мултиплекс кит за директна детек-
ција на SARS-CoV-2 и SARS-like coronaviruses Китот 
задолжително да ги детектира гените: E ген и  N ген- 
секвенци  специфични за  SARS-CoV-2 и специфична 
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секвенца од Е ген за SARS-like coronaviruses. Китот за-
должително да биде апликативен на следните приме-
роци: назофарингиален и орофаренгиален брис, брон-
хеоалвеоларен лават, ендо трахеален аспират, назофа-
рингиален аспират, аспират од назални канали и 
спутум. 

4. Молекуларен мултиплекс кит во еден чекор за 
детекција на SARS-CoV-2 и мутацијата B.1.1.529. Ки-
тот задолжително да биде апликативен на минимум 
следниве примероци од хуман материјал: назофаринге-
ален брис, орофарингеален брис, назален брис, плунка 
и орален брис (плунка брис) . Китот да врши детекција 
на најмалку три таргети од вирусниот геном 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 25.4.2022 година се пла-

нира да заврши 25.4.2023 година 
Период во месеци:  12 или денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

- намалување на роковите поради итни причини 
III.3) Критериум за доделување на договор: 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 договорот 
(по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
За докажување на исполнување на условите за про-

фесионална дејност економскиот оператор задолжител-
но доставува: - Потврда за регистрирана дејност (обра-
зец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко 
или правно лице за вршење на дејноста поврзана со 
предметот на договорот за јавна набавка или доказ де-
ка припаѓа на соодветно професионално здружение 
согласно со прописите на земјата каде што е регистри-
ран. Во Република Северна Македонија надлежен ор-
ган за издавање на овој документ е Централниот регис-
тар на Република Северна Македонија. - Реше-
ние/Одобрение за вршење на дејност промет на големо 
со лекови на територијата на РСМ издадено од Минис-
терство за здравство согласно Законот за лекови и ме-
дицински средства. 

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: 

Економскиот оператор го докажува исполнувањето 
на минималните услови од потточка 2.3.2.1 со доставу-
вање на: - за деловите од 1 до 4  ЕО како доказ да дос-
тави изјави дека ќе обезбеди континуирана апликатив-
на поддршка за беспрекорно и ефикасно аплицирање 
на тестовите на посочениот систем во техничката спе-
цификација, - задолжително да достави изјави од про-
изводителот на тестовите дека истите се компатибилни 
со посочениот систем во техничката спецификација и 
каталог каде јасно ќе бидат прикажани понудените ар-
тикли, со сите свои карактеристики кои се бараат во 
тех. спецификација, со посебно обележан дел за компа-
тибилноста  на тестовите со наведениот систем. 

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

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

18.4.2022 година 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.4.2022 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.4.2022 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ 
ЦЈЗ Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05282/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД  Градски 

Трговски Центар 
I.1.2) Адреса: кеј. 13-ти Ноември кула 2/4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Огнен Петровски, адреса на 

е-пошта: ognen.petrovski@gtcskopje.com.mk теле-
фон/факс: 3134083/ 

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 таванска конструкција 
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: Скопје Градски Трговски Центар 

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 
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; 

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
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 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 

IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
Сертификат ISO 9001:2015, Сертификат OHSAS 

18001:2007 
- Стандарди за управување со животна средина: 
Сертификат 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 

12.4.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 во 12:00 часот, место: Скопје 

V.5) Дополнителни информации Јавното отворање 
на понудите во присуство на овластените претставници 
на понудувачите ќе се одржи на 12.4.2022 година во 
12.00 часот во просториите на А.Д. Градски Трговски 
Центар - Скопје, на 7 кат. 

V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05280/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здрав-

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

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

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

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

На горната адреса 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Медицински материјали 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.200.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
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. Шприц ПВЦ а 2 мл стерилен за еднократна упот-

реба-дводелен 
2. Шприц ПВЦ 5 мл стерилен за еднократна упот-

реба-дводелен 
3. Шприц ПВЦ 10 мл стерилен за еднократна упот-

реба-дводелен 
4. Шприц ПВЦ 20мл стерилен за еднократна упот-

реба-дводелен 
5. ПВЦ Хиподермална стерилна игла за една употреба 

0,8 x 35mm-40mm изработена од нерѓосувачки челик 
6. ПВЦ Хиподермална стерилна игла за една употреба 

0,6 x 23mm-25mm изработена од нерѓосувачки челик 
7. ПВЦ Хиподермална стерилна игла за една упот-

реба 0,45 x 10mm-12mm изработена од нерѓосувачки 
челик 

8. Интравенски канила бр.-20G за еднократна упот-
реба стерилна 

9. Интравенски канила бр.-22G за еднократна упот-
реба стерилна 

10. ПВЦ Педијатриски систем 23G за еднократна 
употреба стерилен(ПВЦ игла со лептир, ПВЦ црево, 
приклучен дел за инфузија, игла) 

11. Системи ПВЦ стерилни за инфузија за еднок-
ратна употреба со воздушен филтер за интравенозна 
употреба -сет(ПВЦ црево,резервоар со механизам за 
исклучување,игла,приклучен дел за инфузија) 

12. Системи ПВЦ стерилни за трансфузија за ед-
нократна употреба со воздушен филтер за интравеноз-
на употреба -сет(ПВЦ црево,резервоар со механизам за 
исклучување,игла,приклучен дел за трансфузија ) 

13. Хирушки конец абсорптибен средно разградлив 
(од три до четири недели)синтетичен направен од 
glyconate стерилен 3/0 дебелина на конец со должина 
на конец 70-90см агол на иглата 1/2 со големина на иг-
лата 30mm -32mm. мускулна игла стерилен најмалку 
три години 

14. Хирушки конец синтетички нересорбирачки мо-
нофиламент направен од polypropylenе пробоен во боја 
стерилен 2/0 дебелина на конец со должина на конец 
70-90см,агол на игла 1/2 со големина на игла 22мм-
30мм мускулна игла стерилен најмалку три години 

15. ПВЦ стерилен уринарен катетер двоканален 
Ch18 латекс 

16. Уринска ПВЦ кеса 1000мл-2000мл,градуирана 
со Т испуст изработена од медицински полимерни ма-
теријали 

17. Газа нестерилна 80-90cm ширина,5-10mдолжи-
на 100% хидрофилно белено памучно предиво ,мини-
мум 20 нитна ткаенина ,тежина 24-28г на м2 

18. Газа нестерилна (80-90cm ширина х 50м-100м 
должина) 100% хидрофилно белено памучнопредиво 
,минимум 20 нитна ткаенина ,тежина 24-28г на м2 

19. ПВЦ штипки за папочна врвца за еднократна 
употреба 

20. Завој со вткаен раб 7,7-8см ширина х 3м-5м дол-
жина 

21. Завој со вткаен раб 6,6-7см ширина х 4м-5м дол-
жина 

22. Завој со вткаен раб 9-10см ширина х 4м-5м дол-
жина 

23. Завој со вткаен раб 11-12см ширина х 4м-5м 
должина 

24. Завој со вткаен раб 14-15см ширина х 4м-5м 
должина 

25. Гипсан завој 7,5-8см ширина со време на 
стврднување од 3мин-5мин 

26. Гипсан завој 9-10см ширина со време на 
стврднување од 3мин до 5мин 

27. Гипсан завој 11,5-12см ширина со време на 
стврднување од 3мин-5мин 

28. Гипсан завој 14,5-15см ширина со време на 
стврднување од 3мин до 5мин 

29. Гипсан завој 19-20см ширина со време на 
стврднување од 3мин до 5мин 

30. Санитетска вата 100% памук 
31. Ервеј за повекекратна употреба за возрасни оро-

фарингиален од полуетилен бр.4 
32. Целулозен памук 
33. Хипоалергиски микропорозен фластер , израбо-

тен на неткаен текстил со лепило на база на полиакри-
лат 4-5см ширина 

34. Ролан фластер на ацетатна ткаенина со цинк ок-
сидно лепило 4-5см.ширина 

35. Медицински ракавици прегледни нитрил за ед-
нократна употреба големина L со опсег на ширина од 
102мм-108мм,4,5гр-5,5гр, со дебелина 0,08 мм-
0,5мм,сила на тегнење-1n-90n,сила на елоногација до 
кинење од 200%-1200% 

36. Медицински ракавици прегледни нитрил за ед-
нократна употреба големина М со опсег на ширина од 
92мм-98мм,4,5гр-5,5гр, со дебелина 0,08мм-0,5мм,сила 
на тегнење-1n-90n,сила на елоногација до кинење од 
200%-1200% 
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37. Дрвени шпатули 1,5см-2см ширина,12см-15см 
должина нестерилни 

38. Скалпели хирушки стерилни бр.18 за еднократ-
на употреба изработени од челичен росвајт 

39. Скалпели стерилни хирушки бр.20 за еднократ-
на употреба изработени од челичен росвајт 

40. Скалпели стерилни хирушки бр.22 за еднократ-
на употреба изработени од челичен росвајт 

41. Хирушки ракавици 7 латекс без талк стерилни 
за еднократна употреба со дебелина 0,08мм-0,5мм,сила 
на тегнење-1n-90n,сила на елонгација до кинење од 
200%-1200% 

42. Хирушки ракавици 7,5 латекс без талк стерилни 
за еднократна употреба со дебелина 0,08мм-0,5мм,сила 
на тегнење-1n-90n,сила на елонгација до кинење од 
200%-1200% 

43. Хирушки ракавици 8 латекс без талк стерилни 
за еднократна употреба со дебелина 0,08мм-0,5мм,сила 
на тегнење-1n-90n,сила на елонгација до кинење од 
200%-1200% 

44. Хирушки ракавици 8,5 латекс без талк стерилни 
за еднократна употреба со дебелина 0,08мм-0,5мм,сила 
на тегнење-1n-90n,сила на елонгација до кинење од 
200%-1200% 

45. ПВЦ латекс стерилен уринарен катетер двокана-
лен Ch20 

46. ПВЦ латекс стерилен уринарен катетер двокана-
лен Ch22 

47. Педијатриски систем 25G за еднократна употре-
ба стерилен 

48. Hidrogen peroksid 3% H202 500ml-1000ml со 
АТЦ код 7722-84-1 или еквивалентно 

49. Pulv.Acidi borici H3BO3 500g-1000g со АТЦ код 
10043-35-3 или еквивалентно 

50. Aethanolum concetratum 96% C2H5OH 1l -10 l со 
АТЦ код 6417-5 или еквивалентно 

51. Aethanolum dilutim 70% C2H5OH 1l- 10l со АТЦ 
код 6417-5 или еквиваленто 

52. Benzakonium chloride 5,00g sol . 1l-10l со АТЦ 
код D08AJ01 

53. Benzakonium chloride 10.00g sol. 1л-10л со АТЦ 
код D08AJ01 

54. Povidone iodine 7,5%500мл-1000мл со АТЦ код 
D08AG02 

55. Povidone iodine 10%500мл-1000мл со АТЦ код 
D08AG02 

56. Oleum ricini 500ml-1000ml со АТЦ код 8001-79-4 
57. Oleum parafin 500ml-1000ml со АТЦ код 8042-

47-5 или еквивалентно 
58. Vaselin 500g-1000g со АТЦ код 03/08/09 или ек-

вивалентно 
59. Pulvis.Talci venetici500г-1000г со АТЦ код 

14807-96-6 или еквивалентно 
60. Хирушки конец синтетички нересорбирачки мо-

нофиламент направен од polipropylen со дебелина на 
конец 4/0, должина на конец 70см-90см со агол на игла 
1.2, големина на игла 26мм-28мм мускулна игла стери-
лен - најмалку три години 

61. Хирушки конец обложен синтетен ресорбирач-
ки конец со полигликонска киселина,дебелина на ко-
нец 2/0,должина на конец 70см-90см,агол на игла 1/2, 
големина на игла 22мм-30мм,кожна игла стерилен нај-
малку три години 

62. Хирушки конец обложен синтетен ресорбирачки 
со полигликонска киселина,дебелина на конец 3/0,должи-
на на конец 70см-90см,агол на игла 3/8, големина на игла 
22мм-30мм,кожна игла стерилен- најмалку три години 

63. Хирушки конец обложен синтетен ресорбирач-
ки конец со полигликонска киселина со дебелина на 
конец 4/0,должина на конец 70см-90см,со агол на игла 
3/8,големина на игла 16мм-30мм,кожна игла стерилен- 
најмалку три години 

64. Абсорптивен(хромиран) хирушки конец со кат-
гут тип на шев кој природно се разградува во телото со 
протеолитични ензими со дебелина на конец 2,должи-
на на конец 70см-90см,агол на игла 1/2, големина на 
игла 30мм-40мм,мускулна стерилен-најмалку три го-
дини 

65. Абсорптивен(хромиран) хирушки конец со кат-
гут тип на шев кој природно се разградува во телото со 
протеолитични ензими со дебелина на конец 1,должи-
на на конец 70см-90см,агол на игла 1/2, големина на 
игла 22мм-35мм,мускулна стерилен-најмалку три го-
дини 

66. Абсорптивен(хромиран) хирушки конец со кат-
гут тип на шев кој природно се разградува во телото со 
протеолитични ензими со дебелина на конец 0,должи-
на на конец 70см-90см,агол на игла 1/2, големина на 
игла 16мм-24мм,мускулна стерилен-најмалку три го-
дини 

67. Ехо гел за ултразвук дијагностика 
68. Газа стерилна а 1/4-1/2м ширина 
69. Газа стерилна а 1/2-1м ширина 
70. Хирушки еластичен фластер 4см-5см ширина 

изработен од ткаен текстил 
71. Хирушки маски за еднократна употреба двос-

лојни со ластик изработени од флис-неткаен текстил 
72. Респираторни маски KN 95, N95, за повекекрат-

на употреба ,изработени од полипропилен со највисоко 
ниво на заштита,соодветно на стандардот EN149-2001 
или еквивалент 

73. Хирушки конец абсорптивен со катгут тип на 
шев што нормално се разградува природно во телото 
со протеолитични ензими со дебелина на конец 0,дол-
жина на конец 70см-90см,агол на игла 1/2, големина на 
игла 22мм-30мм,мускулна стерилен- најмалку три го-
дини 

74. Хирушки конец абсорптивен во боја пробоен 
направен од polydiaxanone со дебелина на конец 1,дол-
жина на конец 70см-90см,агол на игла 1/2, должина на 
игла 16мм- 30мм,мускулна стерилен-најмалку три го-
дини 

75. Хартија за ЕКГ хеллиге кардиосмарт 
210мм/295мм за апарат тип MAC 1200 hellige или екви-
валент 

76. Хартија за доплер прогети смалл доп.10м х 
60мм ролна или еквивалент 

77. Хартија за холтер 210мм/295мм за тип на апарат 
Conect-06 или еквивалент 

78. Хартија за ЕХО К61 110мм х 10м-20м ролна за 
тип на апарат Тошиба Justvision 400 или еквивалент 

79. Хартија ЕКГ никон коден 110мм/140мм за тип 
на апарат Nikon koden cardiofax gem или еквивалент 

80. ПВЦ ендотрахијален аспиратор за новороденчи-
ња бр.10 

81. Апарат живин за мерење на крвен притисок-оп-
сег на мерење 0-300ммХг со опсег на манжетна од 
25,4-40,6см 

82. Стетоскоп поединечен двоен за возрасни со пр-
менлива дијафрагма за супериорна акустична чустви-
телност.Техничка карактеристика дијафрагма 30мм-
40мм 

83. Ленти за мерење на гликемија(капиларна ме-
тода)со компатибилни апарати за гликемија(гратис) 

84. Игли за гликемија - ланцети со должина 3см-
4см и големина на игла од 2мм-3мм(капиларна крв) 

85. Пумпици за ЕКГ апарати за возрасни 
86. Штипки за ЕКГ апарат за возрасни 
87. Интравенски канила бр 16 г за еднократна упот-

реба стерилна 
88. Интравенски канила бр 18 г за еднократна упот-

реба 
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89. Ленти за мерење на холестерол(капиларна ме-
тода)со компатибилни апарати-гратис 

90. Хирушки конец абсорптивен со poliglikonska 
kiselina со дебелина на конец 3, игла 30мм елипсо-
видна,должина на конец 70см-90см- кожна стерилен-
најмалку три години 

91. Хирушки конец обложен синтетен ресорбирач-
ки со poliglikonska kiselina со дебелина на конец 0, дол-
жина на конец 70см-90см,агол на игла 3/8,големина на 
игла 30мм-40мм кожна стерилен-најмалку три години 

92. Хирушки конец со катгут шев што нормално се 
разградува во телото природно со протеолитивни ензи-
ми со дебелина на конец 0,должина на конец 70см-
90см,агол на игла 1/2, големина на игла,35мм-
37мм,мускулна стерилен- најмалку три години 

93. Хирушки конец абсорптивен синтетичен напра-
вен од glyconate со дебелина на конец 2, должина на 
конец 70см-90см, агол на игла 1/2, со големина на игла 
40мм-48мм, мускулна стерилен најмалку три години 

94. Езмархова повезка-еластична платнена повеска 
со пластичен механизам ,за медицинска употреба пове-
кекратна 

95. Електродна паста за дефибрилатор 
96. Хартија за дефибрилатор тип Hellige sistem 

cardio serf или еквивалент (ролна) 6,5 см ширина 
97. ПВЦ шприцеви 1мл за еднократна употреба 0,45 

х12мм/26г х(туберкулински) 
98. ПВЦ уринарен катетер нелатон бр.14 
99. ПВЦ уринарен катетер нелатон бр.16 
100. Цврст парафин за физиотерапевтски потреби 
101. ПВЦ ЕКГ електроди за хеллиге апарати за ед-

нократна употреба 
102. ПВЦ маски за О2 за возрасни 
103. Сунгери за електроди за физикална 
104. Стегачи за електроди 3см /1м 
105. Стегачи за електроди 5см/1м 
106. ПВЦ трозаби катетри 18 
107. ПВЦ трозаби катетри 20 
108. ПВЦ трозаби катетри 16 
109. Нелатон фоли катетер 16 
110. Нелатон фоли катетер 18 
111. Нелатон фоли катетер 14 
112. Вирфикс санитетска мрежа бр.3 (25м) 
113. Вирфикс санитетска мрежа бр.4 (25м) 
114. МАЦ 600 хартија за ЕКГ 
115. Манометарски апарат за притисок 
116. Редуцир вентил 
117. Вирфикс санитетска мрежа бр.2 (25м) 
118. Вирфикс санитетска мрежа бр.5 (25м) 
119. Вирфикс санитетска мрежа бр.6 (25м) 
120. Нелатон фоли катетер 12 
121. Заштитни скафандери (комбинезони) за една 

употреба, со патент, качулка и ластик на ракав, ногави-
ца и на половина од комбинезонот, изработен од по-
липропилен и со универзална големина. 

122. Нестерилен заштитен мантил , од неткаен тек-
стил, со долги ракави и ластик на ракавите, универзал-
на големина, за една употреба 

123. Медицински капи, од неткаен текстил , со лас-
тик, универзална големина, за една употреба 

124. Медицински каљачи, од неткаен текстил,со 
ластик, универзална големина, за една употреба 

125. Визири за медицинска употреба со транспарен-
тен штит,направен од флексибилен ПЕТ (полиети-
лен)материјал и флексибилна лента,антизамаглу-
вачки,антиалергиски за повекекратна употреба 

126. Медицински заштитни наочари ,антизамаглу-
вачки со флексибилни дршки за повекекратна употреба 

127. Забни тампони 
128. Гласјономер цемент за рестарврација на кави-

тети(прашок и течност) 

129. Гласјономерен заштитен материјал-
паста(kasein fosfopeptid-amorfen kaciev fosfat) за реми-
нерализација за заби 

130. Гласјономерен заштитен материјал за залевање 
на фисури со флуориди (prasok +tecnost+dentin 
kondicioner) 

131. Огледалца со винт без држач 
132. ПВЦ сисалки  флексибилни  без конектор за 

аспирација на салива 
133. Гумици за полирање композити за насаден 

инструмент колењак 
134. Спреј за површинска анестезија(Lidocaine 

chloride 10%) 
135. Борери челични округли со големина роунд 8 
136. Дијамантски борери округли 
137. Стоматолошка  четка челична за механичко 

чистење на  инструменти 
138. Стаклена плочка за подготвување стоматолош-

ки материјал, не прозирна 
139. Паста  за полирање 
140. Средства за локална флуоризација што содржи 

органски флуоридни соли 
141. Компреси за една употреба 
142. Средства за дезинфекција на насадни инстру-

менти 
143. Средства за привремено затварање на кавитети 
144. Средство за третман на орални лезии 
145. Четки за отстранување меки наслаги 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 31.5.2022 година 
се планира да заврши 31.5.2023 година 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
-Документ за регистрирана дејност; -Решение за 

вршење на дејност промет на големо  со  медицински 
средства издадено од  Агенција за лекови и медицин-
ски средства на Р.С.М. 

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: 

-За дел:71,72,121,122,123,124  економскиот опера-
тор задолжително треба да достави декларација од про-
изводителот за понудениот артикал заради проверка на 
понудените технички карактеристики. 

- сертификати и извештаи издадени од надлежни 
тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

За регистрираните медицински средства: - Решение 
за ставање во промет на медицинско средство или 
привремено или трајно одобрение за паралелен увоз , 
согласно Законот за лекови и медицински средства. За 
нерегистрираните медицински средства: - Дозвола за 
увоз ( одобрение за интервентен увоз ) согласно Зако-
нот за лекови и медицински средства. 

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

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

12.4.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 10:00 часот, место: ЈЗУ 
Здравствен дом Крива Паланка 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05284/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за 

развој на Југозападниот плански регион 
I.1.2) Адреса: „Владо Малески Тале“ бр.1/5, П.Фах 27 
I.1.3) Град и поштенски код: Струга - 6330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Стојан Савески адреса на е-

пошта: stojansaveski@t-home.mk телефон/факс: 046 701 
005 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Изведба на работи за реконструкција на улица 

27 март, Нико Нестор, Браќа Миладиновци, Гоце 
Делчев и Димитар Влахов-Струга 
(ПР02/БРР/2021/2022) 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Старо градско јатро на Струга 

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

јавна набавка: 
Реконструкција на ул. „27-ми Март“, ул.„Нико Нес-

тор“, ул.„Браќа Миладиновци“, ул.„Гоце Делчев“ и 
ул.„Димитар Влахов“  во стариот дел од Струга. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45233330-1 - Работи за темелење на улици 
45233252-0 - Површински работи за улици 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 150 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
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IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Да [15.00%] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност. - Важечка ли-

ценца за изведување на градби од втора категорија 
(Лиценца Б за изведувач) издадена од Министерството 
за транспорт и врски. 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Соодветни изводи од банки: 
- Вкупен приход од најмалку 15.000.000,00 денари 

остварен во текот на последната година од работењето. 
- 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: 

- Вкупен приход од најмалку 15.000.000,00 денари 
остварен во текот на последната година од работењето. 

- 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: 

- Вкупен приход од најмалку 15.000.000,00 денари 
остварен во текот на последната година од работењето. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- Б) образовни и професионални квалификации на 
економскиот оператор кој треба да има: минимум 30 
градежни работници, 1 градежен инженер со соодветно 
овластување - Лиценца Б за изведувач на градби од 
втора категорија,1 инженер архитект со соодветно ов-
ластување - Лиценца Б за изведувач на градби од втора 
категорија, 1 геодетски инженер со соодветно овласту-
вање - Лиценца Б за изведувач на градби од втора кате-
горија, 1 градежен техничар,  со доставување на список 
на вработени не постар од еден месец од АВРСМ и ко-
пии од соодветните барани овластувања. 

- 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: 

- В) да ја има на располагање следнава техничка оп-
рема: 1. Камион кипер мин.бр.2 2. Mини Багер 
мин.бр.2 3. Мини утоварач мин.бр.2 4. Комбинирана 
машина за ископ и утовар на земја 1 5. Грејдер 1 6. 
Вибро ваљак мин. 8 t 7. Вибро ваљак мин. 3 t 8. Дампер 
мин. 1 9. Тотална станица мин.1 10. Нивелер мин.1 11 
GPS уред за геодетски снимања мин.1 

- 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: 

- А) листа на 3 (три) УСПЕШНО извршени исти, 
или слични работи поврзани со поплочување на улици, 
или пешачки патеки со приложување на потврди (а не 
Договори) од договорните органи, 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- ISO 9001:2015 или еквивалент за квалитет 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- ISO 14001:2015 или еквивалент за управување со 

животната средина 
 
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 

12.4.2022 година во 15:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 15:00 часот, место: Цен-
тар за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион, на 
ул. „Владо Малески-Тале“ бр.1/5, 6330 Струга. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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Огласи  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05286/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Ѓорче Петров 
I.1.2) Адреса: ул.  „Ѓорче Петров“ бр.73 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Васил Белимов адреса на е-

пошта: v.belimov@opstinagpetrov.gov.mk телефон / 
факс: 022033471 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Пролетна и есенска дератизација,дезинфекција 

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

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

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

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 
90670000-4 - Услуги за дезинфекција и истребува-

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

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

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

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

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

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
– Потврда за регистрирана дејност 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.    

–Одобрение за вршење на дезинфекција, дезинсек-
ција и дератизација согласно член 43-а, од Закон за 
заштита на населението од заразни болести, издадена 
од надлежен 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 

12.4.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 6.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.4.2022 година во 10:00 часот, место: оп-
штина Ѓорче Петров 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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Огласи  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 05287/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Служба за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република 
Северна Македонија 

I.1.2) Адреса: Плоштад Пресвета Богородица број 3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ивана Јаневска aдреса на е-

пошта: ivana.janevska@sozr.gov.mk телефон / факс: 02 
3146 700 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Република Северна Македонија 

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

јавна набавка: 
Во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09100000-0 - Горива 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

документација: Не 

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

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве 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 и  - Лиценца за вршење на енергетска дејност 
трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт - трговија на големо 
со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер 
БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) 
издадена од Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- Техничка можност за користење на систем за без-
готовинско плаќање и - Располагање, односно обезбе-
дување на минимум една бензинска пумпа на подрачје-
то на градот Скопје, минимум една бензинска пумпа на 
подрачјето на oпштините Охрид, Битола, Гевгелија, 
Штип, Куманово, Велес и Тетово 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 3.5.2022 

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

25.4.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.4.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 3.5.2022 година во 10:00 часот, место: Служ-
ба за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, со адреса на Плоштад 
„Пресвета Богородица” број 3, Скопје 
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V.5) Дополнителни информации Во тендерска до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 28.3.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 05288/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

електронски комуникации 
I.1.2) Адреса: кеј. Димитар Влахов бр.21 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Билјана Јовановска, адреса 

на е-пошта: biljana.jovanovska@aec.mk телефон/факс: 
3289 224 

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: 
Решение за анализа на злонамерни содржини 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 6.170.000 ден. 
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: Агенција за електронски комуникации, кеј Дими-
тар Влахов бр.21 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 тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
48000000-8 - Софтверски пакети и информатички 

системи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 27 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 
И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

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

говорот: Да [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 
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: 

- Најмалку еднo (1) вработено или ангажирано лице 
кое поседува важечки сертификат на професионално 
ниво од областа на мрежна безбедност (CCNP Security 
или еквивалентно), - Најмалку еднo (1) вработено или 
ангажирано лице кое поседува важечки сертификат на 
експертско ниво од областа на мрежни технологии 
(CCIE или еквивалентно); - Најмалку еднo (1) вработе-
но или ангажирано лице кое поседува важечки серти-
фикат за управување со IT услуги (ITIL Expert или ек-
вивалентно); - Најмалку едно (1) вработено или анга-
жирано лице со најмалку 3 години работно искуство во 
Linux администрација и користење на Python 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Сертификат за управување со квалитет ISO 

9001:2015 (Quality Management System) или еквивален-
тен  -Сертификат за управување со информациска без-
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бедност (Information security management systems) 
ISO/IEC 27001:2013 или еквивалентен - Сертификат за 
управување со ИТ услуги ISO/IEC 20000-1:2011 (IT 
Service Management) 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 

29.4.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.4.2022 година во15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 23.4.2022 

година во 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 29.4.2022 во 11:00 часот, место: АЕК, кеј. Ди-
митар Влахов бр.21 Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.3.2022 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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