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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1404. 

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 3 мај 2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕН-

ТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕ-

ДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛА-

НОВИ 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

  

Член 1 

Во Одлуката за превентивни препораки, времени 

мерки, наредени 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, 

237/21, 242/21, 261/21, 291/21, 50/22, 78/22, 92/22 и 

96/22), во член 3 точката 13 се брише. 

Точката 14 станува точка 13. 

Точката 15 се брише. 

 

Член 2 

Членот 7 се брише. 

 

Член 3 

Членовите 13 и 14 се бришат. 

 

Член 4 

Насловот на Главата V се менува и гласи: 

„V. НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОСТАПУ-

ВАЊЕ“. 

Член 5 

Членот 15 се менува и гласи: 

„Активностите, начинот на работа и условите пов-

рзани со организирање, изведување, постапување, реа-

лизирање и спроведување на одредени процеси и по-

стапки од делокругот на различните општествени деј-

ности, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително 

почитување на соодветните наменски протоколи, пла-

нови и алгоритми за постапување, изработени од над-

лежните ресорни институции од делокругот на надлеж-

ностите уредени во истите и во соработка и согласност 

со Комисијата за заразни болести, а кои се дадени во 

прилог и се составен дел на оваа одлука, и тоа: 

1. Протокол за превенција од инфекција и контрола 

за безбедно управување со мртво тело во контекст на 

COVID-19 – Прилог број 1 и 

2. Протокол за работа на установи за вон-семејна 

социјална заштита на стари лица во услови на епиде-

мија на заразната болест COVID-19 – Прилог број 2.“ 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 41-2085/5 Прв заменик на претседателот 

3 мај 2022 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Artan Grubi, с.р. 

 

Прилог број 1 

 

Протокол за превенција од инфекција и контрола за 

безбедно управување со  мртво тело во контекст на 

COVID-19 

 

Процедури за постапување со тела на починати ли-

ца во болнички услови сомнителни или потврдени: 

 

Обезбедување на персонал: 

Персоналот кој постапува со телото треба да биде 

заштитен со носење на лична заштитна опрема (ЛЗО) и 

тоа: капа за еднократна употреба, медицинска маска, 

мантил за еднократна употреба, ракавици и заштита за 

очи (очила или визир), чизми или затворени чевли за 

работа.  
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Подготовка на телото: 

Се затвораат сите отвори или рани што може да ги 

има пациентот, како што се отвори за уста, нос, уши, 

анус и трахеотомија, со употреба на памучни топчиња 

или газа натопена во средство за дезинфекција врз база 

на хлор (содржи хлор). 

Завиткување на телото: 

Потребно е завиткување на трупот во чаршав нато-

пен со средства за дезинфекција врз база на хлор (сод-

ржи хлор). Потоа, завитканото тело се става во кеса за 

починато лице.  

Транспорт на трупот: 

Истиот персонал кој го подготвува телото, го пре-

несува починатото тело во сандак и го предава на опе-

ратор на погребални услуги, кој има дозвола за вршење 

на дејноста. 

Целосна дезинфекција:  

Се врши целосна дезинфекција на просторот каде 

што се постапувало со починатото лице. 

 

Процедури за постапување со тела на починати лица 

во домашни услови кои се сомнителни или потврдени  

 

Постапки од страна на членови на семејството кога 

лицето е  починато во домот: 

- Веднаш се повикува Оператор на погребални ус-

луги кој има дозвола за вршење на дејноста.  

- Не смее да се манипулира со телото. 

- Не смее да се  допира или бакнува мртвото тело 

од страна на семејството. 

- Предметите на умреното лице со ракавици се чис-

тат со детергент, а потоа се спроведува дезинфекција 

со дезинфициенс врз база на 70% алкохол или 0,1% 

(1000 ppm) Белило.  

- Облеката и другите ткаенини кои припаѓале на по-

чинатите треба да се перат во машина со топла вода на 

60-90° Ц со  детергент. 

 

Постапки од страна на овластен оператор за  

погребални услуги 

 

- Вработените лица на овластен оператор за погре-

бални услуги пристигнуваат ЗАДОЛЖИТЕЛНО обле-

чени во лична заштитна опрем ( ЛЗО): капа за еднок-

ратна употреба, медицинска маска, мантил за еднок-

ратна употреба, водоотпорна пластична престилка, ра-

кавици и заштита за очи (очила или визир), чизми или 

затворени чевли за работа (Табела 1) 

- Се прави санитарна тоалета на почнатото лице: се 

затвораат  сите отвори или рани што може да ги има 

починатото лице, како што се отвори за уста, нос, уши, 

анус и трахеотомија, со употреба на памучни топчиња 

или газа натопена во средство за дезинфекција врз база 

на хлор (содржи хлор) 

- телото завиткано во чаршав натопен во средство 

за дезинфекција врз база на хлор го подигнуваат и го 

ставаат во кеса за мртво тело со патент  

- кесата со мртвото тело се става во ковчег и со на-

менско транспортно возило се преезема и пренесува  

до местото за  погреб. 

 

ПОГРЕБ: 

- Починатото лице ВЕДНАШ се погребува без 

претходно носење во капела или спроведување и прак-

тикување  на верски обичаи.  

- Вработените од операторот на погребени услуги 

кои го преземаат телото се облечени во мантили за ед-

нократна употреба, водоотпорна пластична престилка, 

ракавици и хируршки маски. (Табела 1)   

- Ковчегот не смее да се отвара.  

- Телото не смее да се допира, ниту бакнува. 

- Погребот се врши во најтесниот круг на семеј-

ството, со присуство на најмногу 5 лица без погребни 

церемонии.  

- Доколку членовите од најтесното семејство се по-

зитивни или во изолација/здравствен надзор, погребот 

го спроведува управителот на гробиштата со претход-

но известување на регионалниот кризен штаб. 

- Не се дели храна за време на погребната церемо-

нија. 

- Присутните задолжително да ги мијат рацете со 

сапун и вода веднаш по завршување на погребот. 

- Лицата кои се задолжени за поставување на ковче-

гот со телото во гробот,  треба да носат ракавици, а по 

отстранувањето на ракавиците ги мијат рацете со сапун 

и вода. 

- Строго да се применуваат мерките за оддалече-

ност меѓу луѓето од најмалку 1,5 m -2,0 m. 
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Прилог број 2 

 

Протокол 

за работа на установи за вон-семејна социјална заш-

тита на стари лица во услови на епидемија на зараз-

ната болест COVID-19 

 

Овој протокол има за цел утврдување на услови за 

спроведување на работниот процес во работните прос-

тории на установите за вон-семејна социјална заштита 

на стари лица, негова контрола и евалуација во услови 

на вонредна ситуација од епидемија на COVID-19, Ко-

ронавирус. 

Протоколот е документ кој се заснова на одлуките, 

препораките, одредбите, протоколите и останатите пи-

шани документи издадени од Владата на Република 

Северна Македонија, Министерството за здравство, 

Државниот  санитарен и здравствен инспекторат и Ми-

нистерството за труд и социјална политика.  

Со протоколот се дефинираат мерките за заштита 

од Корона вирусот, средствата за нивно спроведување, 

начинот на спроведување. 

 

Вовед 

 

Коронавирусите (CoV) се големо семејство на виру-

си кои предизвикуваат болести кои се движат од обич-

на настинка до потешки заболувања, како што се Блис-

коисточен респираторен синдром (MERS-CoV) и Те-

жок акутен респираторен синдром (SARS-CoV).  

Новиот коронавирус (SARS-CoV2) е нов вид на ко-

ронавирус што претходно не бил идентификуван кај 

луѓето и предизвикува заболување наречено COVID-

19. Откако голем број на земји во сите региони на СЗО 

регистрираа случаи, на 11.03.2020 генералниот секре-

тар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19. 

Вообичаените знаци на инфекција вклучуваат рес-

пираторни симптоми - треска, кашлица и тешкотии во 

дишењето. Во потешките случаи, инфекцијата може да 

предизвика пневмонија, тежок акутен респираторен 

синдром, откажување на бубрезите, па дури и смрт.  

Стандардните препораки за спречување на шире-

ње на инфекцијата вклучуваат редовно миење на 

рацете, покривање устата и носот при кашлање и ки-

вање, темелно готвење на месо и јајца, избегнување 

близок контакт со секој што покажува симптоми на 

респираторно заболување, како што се кашлање и ки-

вање.  

Мерки за превенција на COVID-19 

 

Заболувањето со Коронавирус (COVID-19) е пре-

дизвиканo од новo откриениот Коронавирус (SARS-

CoV2). Според досегашните сознанија вирусот се пре-

несува главно преку: 

• директен контакт со заразено лице на растојание 

до 2 метри (кашлање, кивање, гласно зборување); и  

• индиректен контакт со допирање на загадени 

предмети и површини каде вирусот може да преживее 

краток временски период. 

Луѓето треба да следат едно главно правило – да се 

заштитат себеси и да не ги разболат другите околу нив, 

и да се грижат за своето здравје додека патуваат, прид-

ржувајќи се кон упатствата што ги добиваат од јавните 

здравствени установи и СЗО.  

Луѓето треба да преземат едноставни мерки, како 

одржување на хигиена на раце и респираторна хигиена, 

мерки кои помагаат и за заштитат против грип, но и за 

други заразни заболувања.  

 

Совети и препорачани мерки за сите 

 

Често мијте ги рацете со вода и сапун или со сред-

ство за дезинфекција за раце на база на алкохол! 

 

Зошто? Ако вашите раце содржат вируси, миењето 

со сапун или со средство за дезинфекција за раце на ба-

за на алкохол ќе ги уништи истите. 

 

Што се подразбира под„често миење“? 

 

Миењето на рацете е важно после одредени поста-

пки: 

1. После дување на нос, кашлање или кивање. 

2. Пред јадење. 

3. По користење на тоалет. 

4. По допирање на отпадок (ѓубре). 

5. По секое влегување или излегување работните 

простории. 
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Дополнителни заштитни мерки при услови  

за работа 

 

- При секое влегување во работните простории да 

се користат средствата за дезинфекција за раце и де-

зинфицирање на обувките со пумпицата кое содржи 

средство за дезинфекција; 

- Персоналот додека е на работното место ја носи 

својата работна униформа, користи работни ракавици 

(или редовно ги дезинфицира рацете), заштитни маски 

и се придржува кон мерката одржување на физичко 

растојание со корисниците и со другите лица од персо-

налот; 

- Се избегнува групирање на персоналот како и на 

корисниците на едно место, а кога се собрани повеќе 

лица се внимава на мерката за одржување на физичко 

растојание од 2 метри; 

- Опрема за персонална заштита - специјална маска 

за COVID-19, визир, очила, капа, скафандер, мушама-

престила, два пара нараквици, калци) персоналот носи 

во случај на првиот дијагностициран корисник со 

COVID-19; 

- Доколку се појави случај на лице од персоналот да 

биде дијагностицирано со COV-19,  тогаш тоа лице оди 

во домашна изолација; 

- Персоналот се обучува како да употребува опрема 

за персонална заштита и се обезбедува соодветна прос-

торија за облекување на истата; 

- Редовно пребришување на работни површини по 

завршување на работните обврски со средство за де-

зинфекција или марамчињата за дезинфекција. 

- Задолжение на секој вработен е својот работен 

простор, работни и манипулативни површини да ги 

пребришува со дезинфекционо средство. 

- Подот и заедничките простории како и тоалетот  

се одржуваат од страна на вработените и лицето одго-

ворно за хигиена (надворешно лице -2 пати месечно), 

согласно пропишаните чекори од протоколот. 

- Задолжително е  редовно проветрување на просто-

ријата на секои два часа. 
 

Дополнителни обезбедени средства за заштита при 

работа 

 

- Маски 

- Визири 

- Ракавици 

- Антибактериско средство за раце и површини 

0.2% 

- Антибактериски гел за раце 

- Влажни марамчиња за дезинфекција 

 

Протокол при посета на надворешни соработници и 

членови на семејствата на штитениците во  

установи за вон-семејна социјална заштита  

на стари лица 

 

Согласно општите препораки и епидемиолошката 

состојба во државата, доколку во одреден период се 

дозволат посетите за истите треба да се  има во пред-

вид следното:  

- Посетите мора претходно да бидат договорени/за-

кажани со установата при што е неопходно да се води 

сметка за бројот на истовремени посети со цел да не се 

групираат повеќе луѓе на едно место.  

- Во посета може да дојдат исклучиво роднини во 

права линија  (син, ќерка, брат и сестра)  

- Се препорачува посетите да се спроведуваат во 

дворот на установата при поволни временски услови.  

- Установата има точно определени простори за ре-

ализација на посетата. Местата за посети се дезинфи-

цираат пред и по посетата. Посетите се закажуваат во 

одреден временски интервал помеѓу во зависност од 

местото на спроведување (внатрешен или надворешен 

простор). Во текот на посетата не е дозволено да се ме-

нува местото на посетата или  движење низ установата.  

- Се овозможува посета на корисниците во внат-

решните простории на установата, кога од објективни 

причини не е возможно посетата да се организира во 

надворешен простор на установата (пр. неподвижни 

корисници). 

- Посетите се со ограничено времетраење до 15 ми-

нути, носењето на заштитни маски и ракавици за ед-

нократна употреба е задолжително, како и придржува-

њето кон останатите мерки за заштита. 

- Пред  почетокот на посетата,  на посетителите им 

се мери телесна температура со без контактен термоме-

тар, а доколку се утврди покачена телесна температура, 

посетата не може да се реализира.  

- Дезинфекциjaта на раце е задолжителна пред по-

сетителот да влезе во установата.  

- Одржување на физичко растојание од минимум 2 

метри; 
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- Се препорачува едно лице да посети еден корис-

ник во рамки на една посета. Вработениот (со лична 

заштитна опрема) го придружува корисникот  до мес-

тото на посета и присуствува во текот на истата за да 

обезбеди почитување на мерките од страна посетите-

лот и корисникот, како и помош и поддршка околу ко-

рисникот.  

- Лицата на кои им е изречена мерка за самоизола-

ција, со симптоми на COVID-19 или утврдена инфек-

ција со COVID-19 не можат да ги посетуваат корисни-

ците на домот. Корисниците на кои им е изречена мер-

ка за самоизолација не можат да бидат посетени. 

- За реализација на посетата се води следната еви-

денција: време и датум, име и презиме на корисникот и 

име и презиме на посетителот.  
 

Протокол на организација на работата при  

вонредна состојба или полициски час: 

 

- Од страна на Установата се организира службен 

превоз на персоналот од нивните домови до Установа-

та и обратно; 

- Целосно се забрануваат посети кај корисниците и 

достава на производи од нивните најблиски; 

- Нарачките во Установата се вршат однапред на 

месечно ниво; 

- Се забранува влез на дистрибутери во Установата 

и робата се превзема од дворот на Установата; 

- Производите што се примаат во Установата пред 

употреба се дезинфицираат; 

- Личните контакти на корисниците се извршуваат 

исклучиво телефонски; 

- Се намалува бројот на транспорти на корисници 

надвор од Установата освен во случај на итност; 

- Сите потребни здравствени и негувателски интер-

венции се изведуваат со помош на тимови во Установа-

та во консултација со општ лекар или специјалист се-

како оние интервенции за кои тимовите се обучени и за 

кои има услови во Установата. 

 

Протокол во однос на грижата кон здравите  

корисници: 

 

- Корисниците се запознаваат со здравствените ас-

пекти на болеста т.е. запознавање со вирусот, со начи-

ните на пренесување, неговото ширење на глобално 

ниво; 

- Корисниците се запознаваат со хигиенските аспек-

ти на болеста т.е. значењето на одржувањето на хигие-

ната, значењето на одржувањето на физичко растоја-

ние од 2 м, давање на конкретни насоки за миење на 

рацете и нивна примена, запознавање со препораките 

за заштита од вирусот кои ги дава Институтот за јавно 

здравје на Република Северна Македонија; 

- Корисниците се запознаваат со нужноста од изо-

лација и карантин при состојба на пандемија и се об-

рнува внимание на психо-социјалниот аспект кај ко-

рисниците т.е. се запознаваат со можноста за одржу-

вање на личните контакти преку телефон и интернет; 

давање на психолошка поддршка при секојдневно жи-

веење во изолација и овозможување на услови за ква-

литетно и активно живеење и во состојба на изола-

ција. 

 

Протокол при работа со дијагностициран корисник 

со COVID-19: 

 

- Корисникот се изолира во посебна соба; 

- Кај корисникот персоналот влегува опремен со 

опрема за персонална заштита; 

- Кај корисникот се употребува посебен прибор за 

исхрана и после секоја употреба се пакува и се дезин-

фицира; 

- Облеката од корисникот се пакува во посебни ке-

си и се пере одделно од облеката на другите корис-

ници; 

- Кај корисникот се спроведуваат дневни активнос-

ти (хигиенски, медицински, забавно-рекреативни) ин-

дивидуално во собата. 

 

Напомена: Протоколот има важност  за сите  вра-

ботени и посетители во установата за вон-семејна со-

цијална заштита на стари лица. 

За сите дополнителни тековни и вонредни потреби 

за постапување во рамки на канцеларискиот простор, 

продолжуваат да важат пропишаните одредби од 

државните органи, како и интерните акти на здружени-

јата. 

Постапувањето по овој протокол е задолжително, и 

секое непостапување по истиот подразбира неисполну-

вање на работна задача, и ќе следат санкции согласно и 

интерните акти на установата за вон-семејна социјална 

заштита на стари лица. 

Важноста на овој протокол е се до прекинување на 

сите мерки од страна на државата. 
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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: 07113/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈПКД ,,РО-

СОМАН“ - РОСОМАН 
I.1.2) Адреса:ул. ,,Гоце Делчев“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: РОСОМАН - 1422 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Златко Златевски, адреса на 

е-пошта: zlatevskizlatko@yahoo.com телефон/факс: 
070330941 

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 нафта и нафтени деривати за служ-

бени возила за потребите на ЈПКД „РОСОМАН“ од 
Росоман 

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 извршување 
на услугите, или локација на извршување на работите: На 
бензиските пумпи кои се наоѓаат во близина на договор-
ниот орган, односно на растојание од најмногу 20 км од-
далеченост од седиштето на договорниот орган кој се нао-
ѓа на ул.„Гоце Делчев“ бр.9, Росоман. 

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 нафта и нафтени деривати за службени 

возила за потребите на ЈПКД “РОСОМАН”од Росоман 
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: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 
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IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
-документ за регистрирана дејност -Лиценца за тр-

говија со нафта и нафтени деривати 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

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

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

минимум 1 бензинска пумпа во дијаметар од 20 км 
оддалеченост од седиштето на договорниот орган 

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

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

16.5.2022  година, 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.5.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.5.2022 

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 16.5.2022 година, во 12:00 часот, место: во 
просториите на договорниот орган кои се наоѓаат на  
во склоп на Општина Росоман, ул.„Пролетерска“ бр.1а, 
1422, Росоман 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 29.4.2022 
 
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: 07114/2022 
 
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: 
Набавка на лекови 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.857.143,00 
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 боница со проши-
рена дејност-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: 
детален опис е даден во техничката и тендерската 

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

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

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. 1 J01GB06 Amikacin 500 mg/2 ml раствор за ин-

јектирање/ раствор за инјектирање или инфузија ви-
јала/ ампула 

2. 2 R03DA05 Aminophylline  250mg/10ml раствор 
за инјектирање 

3. 3 A11GA01 Ascorbic acid 500mg/5ml раствор за 
инјектирање 

4. 4 A12AA03 Calcium gluconate 100mg/ ml(10%) 
раствор за инјектирање 

5. 5 GA2AD04 Carboprost 0,25 mg/ ml раствор за ин-
јектирање 

6. 6 R06AC03 Chloropyramine 20mg /2 ml раствор  за 
инектирање 

7. 7 J01MA02 Ciprofloxacin 100mg/10ml концентрат 
за раствор за инфузија 

8. 8 J01FF01 Clindamycin 300mg/ 2ml раствор за ин-
јектирање 

9. 9 J01FF01 Clindamycin 600mg/ 4ml раствор за ин-
јектирање 
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10. 10 C01CA04 Dopamine 40mg/ml концентрат за 
раствор за инфузија 

11. 11 D09AA02 Enalaprilat 1,25 mg / 1 ml раствор за 
инјектирање 

12. 12 B01AB05 Enoxaparin 4000 anti-Xa IE/0,2ml 
раствор за инјектирање 

13. 13 V03AB25 Flumazenil 0,5 mg/5 ml раствор за 
инјектирање или инфузија 

14. 14 J01CB03 Gentamicin  20 mg /2  ml раствор за 
инјектирање 

15. 15 J01CB03 Gentamicin  40 mg /2 ml раствор за 
инјектирање 

16. 16 B01AB01 Heparin  25000 IE/5ml раствор за 
инјектирање 

17. 17 J01DH51 Imipenem, Cilastatin 500 mg/500 mg 
прашок за раствор за инјектирање, прашок за раствор 
за инфузија 

18. 18 N01AX03 Ketamin amp 500mg/10 ml р-ор за 
инjектирање 

19. 19 AO5BA17 L- ornithine-l -aspartate 5g / 10 ml 
концентрат за раствор за инфузија 

20. 20 A06AD04 Magnezium sulfate 1,5 g/10 ml р-ор 
за инjектирање 

21. 21 H02AB04 Methylprednisolone succinate 
natrium 40mg прашок и вехикулум за раствор за инјек-
тирање 

22. 22 C07AF02 Metoprolol  5 mg /5 ml раствор за 
инјектирање 

23. 23 J01XD01 Metronidazole 500mg / 100 ml, 5 mg/ 
ml , 0,5% раствор за инфузија 

24. 24 B01AB06 Nadroparin 3800 IE анти-Ха/0,4 ml 
раствор за инјектирање 

25. 25 B01AB06 Nadroparin 5700 IE анти-Ха/0,6 ml 
раствор за инјектирање 

26. 26 V03AB15 Naloxone  0,4mg/ 1 ml раствор за 
инјектирање 

27. 27 M03AC01 Pancuronium 4mg/ 2 ml раствор за 
инјектирање 

28. 28 A06AH04 Potassium chloride 7,45% (w/v) / 
74,5 mg/ml концентрат за раствор за инфузија 

29. 29 M03AC09 Rocuronium  50mg/5m , или 
10mg/ml раствор за инјектирање 

30. 30 S01HA03 Tetracaine hidrochloride 5 mg /ml 
или 0,5% капки за око, 

31. 31 A11DA01 Thiamine 100 mg/1 ml раствор за 
инјектирање 

32. 32 N01AF03 Thiopental  500 mg прашок за р-ор 
за инјектирање или инфузија 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 22.5.2022 
се планира да заврши 21.5.2023 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, 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 лекови: - Решение за ста-
вање во промет на готов лек или привремено или трај-
но одобрение за паралелен увоз,согласно Законот за ле-
кови и медицински средства.  - Авторизација или ов-
ластување од носителот на решението или одобрението 
за ставање на готов лек во промет (само доколку реше-
нието за ставање на промет е од друг еконмски опера-
тор)           

За нерегистрираните лекови   
- Дозвола за увоз (одобрение интервентен  увоз) 

согласно Законот за лекови и медицински средства. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

16.5.2022 година, 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.5.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.5.2022 

година, 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 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 16.5.2022 година, во 13:00 часот, место: ЈЗУ 
Општа болница – Кочани, спрат 3, соба бр 2 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 29.4.2022 г. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 07124/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно обви-

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

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

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската доку-
ментација може да се добијат: на следнава адреса: Кеј Ди-
митар Влахов бр.23 Скопје,  jorm@jorm.org.mk,02 3298 
288, Кеј Димитар Влахов бр.23 Скопје, www.jorm.mk, 

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

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

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Печатени папки, печатени пликови, печатени 

табаци за уписници и печатени листови за статис-
тички прегледи 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.500.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: РС 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: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
22000000-0 - Печатени предмети и сродни производи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 3 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.5.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.5.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.5.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.5.2022 година во 9:00 часот, место: Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 29.4.2022 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: 07127/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

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

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

реса на е-пошта: tomislav.pismanovski@elem.com.mk 
телефон/факс: 047206256 

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

Новачки пат ББ,Но-
ваци,kjn1.bt@elem.com.mk,047/206-140, 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Компресор за ладилна машина  (РЕК Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 650.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

јавна набавка: 
Компресор за ладилна машина РЕК Битола 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
42123300-0 - Компресори за опрема за ладење 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: Да [15.00%] 

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Задоволување на техничките карактеристики бара-
ни во техничката спецификација 

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

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

17.5.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.5.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.5.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.5.2022 година во 12:00 часот, место: РЕК 
Битола 

V.5) Дополнителни информации Број на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-82/2022 и ЕО да не ја зема во 
предвид. 

V.6) Датум на објава: 29.4.2022 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: 07128/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Те-

арце 
I.1.2) Адреса: с.Теарце 
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово – 1224 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Мерита Елмази, адреса на е-

пошта: m.rita_06@hotmail.com Телефон/Факс: 
044381336 

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 геодетски елаборат за посебни на-

мени, ажурирани на геодетска подлога за сите реч-
ни корита на атарот на Општина Теарце 

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: Теарце 

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 
90000000-7 - Услуги во врска со отпадни води , от-

падоци, чистење и  животна средина 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 16.5.2022 г. 
се планира да заврши 16.5.2023 г. 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.5.2022 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.5.2022 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.5.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.5.2022  во  10:00 часот, место: Теарце 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 29.4.2022 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: 07136/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Те-

тово 
I.1.2) Адреса: ул. „Дервиш Цара“ бр.68 
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово – 1200 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Нуредин Деари, адреса на е-

пошта: ndeari@gmail.com Телефон/Факс: 070822687 
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: 
Ревизија на урбанистички планови за 2022 год. 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

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

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

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

јавна набавка: 
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 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Да [5.00%] 

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Лиценца за ревизија на урбанистички планови. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

16.5.2022 14:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.5.2022 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.5.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.5.2022  г. во  14:00 часот, место: ул.„Дер-
виш Цара“ бр.68 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 29.4.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
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 www.slvesnik.com.mk                                                                                                                         contact@slvesnik.com.mk 
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски  фах 51. 
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