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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

884.
Врз основа на членот 48 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 96/19, 
110/19 и 154/19), Собранието на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата одржана на 1 март 2023 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ

1. Од функцијата  заменик на министер во соодвет-
ните министерства се разрешуваат:

- Башким Хасани, заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за одбрана,

- Абдулшуќур Абедини, заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство  и

- Лулзим Алиу, заменик на министерот кој раково-
ди со Министерството за образование и наука.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1138/1 Претседател на Собранието
1 март 2023 година на Република Северна 

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

__________

Në pajtim me nenin 48 paragrafi (1) të Ligjit të 
Organizimit dhe të Punës së Organeve të Administratës 
Shtetërore, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
numër 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 dhe 51/11 dhe 
Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
numër 110/19 dhe 154/19), Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 1 mars 
2023, miratoi 

V E N D I M
PËR SHKARKIMIN E ZËVENDËSMINISTRAVE

1. Nga funksioni i zëvendësministrit  në ministritë 
kompetente  shkarkohen:

- Bashkim Hasani - zëvendësministër që udhëheq 
Ministrinë e Mbrojtjes,

- Abdullshyqyr Abedini - zëvendësministër që udhëheq 
Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së 
Ujërave dhe

- Lulzim Aliu - zëvendësministër që udhëheq 
Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës.

2. Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit të tij, 
ndërkaq do të botohet  në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut.

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 
VERIUT

Nr. 08-1138/1 Kryetari i Kuvendit
1 mars 2023 të Republikës së

Shkup Maqedonisë së Veriut
Mr. Talat Xhaferi, d.v.

885.
Врз основа на членот 48 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 96/19, 
110/19 и 154/19), Собранието на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2 март 2023 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ

1. За заменици на министри во соодветните минис-
терства се именуваат:

- Тирон Јајага, за заменик на министерот кој раково-
ди со Министерството за одбрана,

- Викторија Аврамовска - Мадиќ, за заменик на ми-
нистерот кој раководи со Министерството за правда,

- Вјолца Бериша, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство,

- Маја Манолева, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за здравство и

- Агим Нухиу, за заменик на министерот кој раково-
ди со Министерството за образование и наука.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1168/1 Претседател на Собранието
2 март 2023 година на Република Северна 

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

__________

Në pajtim me nenin 48, paragrafi (1) të Ligjit të Organizimit 
dhe të Punës së Organeve të Administratës Shtetërore (Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 58/2000, 44/2002, 
82/2008, 167/10 dhe 51/11 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut numër 96/19, 110/19 dhe 154/19), Kuvendi 
i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 2  
mars 2023, miratoi
        

V E N D I M
PËR EMËRIMIN E ZËVENDËSMINISTRAVE

1. Zëvendësministra në ministritë përkatëse emërohen:
- Tiron Jajaga,  zëvendësministër që udhëheq Ministrinë e 

Mbrojtjes,
- Viktorija Avramovska - Madiq, zëvendësministre që 

udhëheq Ministrinë e Drejtësisë,
- Vjollca Berisha, zëvendësministre që udhëheq Ministrinë e 

Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Menaxhimit të Ujërave,
- Maja Manoleva,  zëvendësministre që udhëheq Ministrinë e 

Shëndetësisë dhe
- Agim Nuhiu, zëvendësministër që udhëheq Ministrinë e 

Arsimit dhe të Shkencës.
2. Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të botohet 

në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Nr. 08-1168/1 Kryetari i Kuvendit
2 mars 2023 të Republikës së

Shkup Maqedonisë së Veriut
Mr. Talat Xhaferi, d.v.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

886.
Врз основа на член 19 став 1 точка 9) од Законот за од-

брана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 28 февруари 2023 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 

„CMX 23“ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Вежбовната активност „CMX 23“, претставува 
НАТО вежба за управување со кризи и ќе се одржи во 
Министерството за одбрана во Република Северна Ма-
кедонија, во периодот од 9 март 2023 до 15 март 2023 
година, со цел тестирање на елементите на НАТО сис-
темот за одговор на кризи во насока за одржување и по-
добрување на националните и капацитетите на НАТО 
Алијансата во целокупниот спектар на НАТО предводе-
ни операции.

2. На вежбовната активност ќе учествуваат прет-
ставници од Министерството за одбрана, Армијата на 
Република Северна Македонија, Министерството за 
надворешни работи, Министерството за внатрешни ра-
боти, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата 
за заштита и спасување.

3. Финансиските трошоци за подготовките, органи-
зацијата и реализацијата на вежбовната активност, како 
и  просториите и материјално-техничките средства ги 
обезбедува Министерството за одбрана.

4. Подготовките и организацијата на вежбовната ак-
тивност ги врши Министерството за одбрана.

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

Бр. 41-1396/6 Прв заменик на претседателот
28 февруари 2023 година на Владата на Република

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

______________
887.

Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за од-
брана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 28 февруари 2023 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВО-
ОРУЖЕНИ СИЛИ  НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ 
УЧЕСТВО НА ОБУКА ВО БЛИСКА ВОЗДУШНА 
ПОДДРШКА СО ВОЗДУХОПЛОВИ НА ВООРУ-
ЖЕНИТЕ СИЛИ НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИ-
КАНСКИ ДРЖАВИ НА АРМИСКИОТ ПОЛИГОН 

КРИВОЛАК

1. Се одобрува влегување и престој на 25 (дваесет и 
пет) припадници на вооружените сили на Соединетите 
Американски Држави кои се дел од мисијата „КФОР“ - 
Косово со два воздухоплови - хеликоптер UH-60, две 
специјални моторни возила-цистерни со гориво, е+дно 
воено товарно моторно возило, две превозни моторни 
возило - комбе и опрема и материјално–технички сред-
ства, муниција, средства за комуникација, медицинска 
опрема, противпожарни средства, на територијата на 
Република Северна Македонија, заради учество на обу-
ка во блиска воздушна поддршка, која ќе се одржи на 
Армискиот полигон Криволак, во период од 5 март до 
11 март 2023 година.

2. Финансиските трошоци за користење на Армис-
киот полигон Криволак ги обезбедуваат вооружените 
сили на Соединетите Американски Држави.

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

Бр. 41-2109/5 Прв заменик на претседателот
28 февруари 2023 година на Владата на Република

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

______________
888.

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 6 од Законот 
за трговија (*) („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 
99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 
164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.77/21, 
215/21, 295/21 и 150/22), Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата, одржана на 2 март 2023 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОБВРСКА НА ТРГОВЦИТЕ ДА 
ПРИБАВУВААТ И ПРОДАВААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДО-
ВИ И КОЛИЧЕСТВА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ НА ПОТ-
РОШУВАЧИТЕ СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕН РЕДОСЛЕД

Член 1
Со оваа одлука се определува обврска на трговците 

кои претставуваат правни и физички лица кои се регис-
трирани за вршење на трговска дејност во соодветен ре-
гистар согласно со закон, како и трговците кои претста-
вуваат правни и физички лица регистрирани за вршење 
на производство кои своите производи ги продаваат на 
пазарот во сопствени продавници или на други трговци 
на големо и мало со прехранбени производи, да приба-
вуваат и/или да продаваат леб бел и полубел (сечен на 
парчиња или цел).

Член 2
Трговците кои претставуваат правни и физички ли-

ца кои се регистрирани за вршење на трговска дејност 
во соодветен регистар согласно со закон, имаат об-
врска во структурата на дневната набавка на сите видо-
ви леб, да прибавуваат и да продаваат најмалку 80% од 
лебот од членот 1 од оваа одлука.

Трговците кои претставуваат правни и физички ли-
ца регистрирани за вршење на производство кои свои-
те производи ги продаваат на пазарот во сопствени про-
давници или на други трговци на големо и мало со 
прехранбени производи, имаат обврска да го произведу-
ваат и да го ставаат во промет лебот од членот 1 од 
оваа одлука, во количина од најмалку 80% од производ-
ството на овој леб во месец декември 2022 година.

Член 3
Трговците од членот 2 став 1 од оваа одлука, за ис-

порачаниот леб од членот 2 од оваа одлука, на произво-
дителот на лебот треба да му платат, најдоцна во рок 
од  20 дена од денот на приемот на  фактурата за испо-
рачаниот леб.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“, а ќе се применува до 31 мај 2023 година. 

Бр. 41-2414/3 Прв заменик на претседателот
2 март 2023 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
д-р Artan Grubi, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

889.
Судскиот совет на Република Северна Македонија 

постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Зако-
нот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06, 
35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на 
РСМ“ бр.96/19) вв со член 54 став 1 точка 3 од Законот 
за Судскиот совет на Република Северна Македонија 
(„Службен весник на РСМ“ бр.102/19), на седницата од-
ржана на ден 28.2.2023 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се утврдува престанок на на судиската функција на 
Васил Грчев, судија на Врховен суд на Република Се-
верна Македонија на 1.3.2023 година, поради исполну-
вање на услови за старосна пензија.   

 
Бр. 02-505/1 Судски совет на Република

28 февруари 2023 година Северна Македонија
Скопје Претседател,

Весна Дамева, с.р.
_______________

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut duke vepruar në përputhje me nenin 73 paragrafi (1) 
nënparagrafi (3) nga Ligji për Gjykatat (“Gazeta Zyrtare e 
RMV” nr.58/06, 35/08, 150/10, 83/18 dhe 198/18 dhe 
“Gazeta Zyrtare e RMV” nr.96/19  n.l me nenin 54 
paragrafi (1) pika 3 nga Ligji për Këshillin Gjyqësor të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e 
RMV” nr.102/19) në seancën e mbajtur me datë 28.2.2023 
solli këtë

A K T V E N D I M

Vërtetohet ndërprerja e funksionit gjykatës të Vasill 
Grçev gjykatës në Gjykatën Supreme të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut me datë 1.3.2023, për shkak të 
plotësimit të kushteve për pension pleqërie.

Nr.  02-505/1 Këshilli Gjyqësor i Republikës
28.2.2023  së Maqedonise së Veriut

Shkup Kryetare,
Весна Дамева, d.v.

___________
890.

Судскиот совет на Република Северна Македонија 
постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Зако-
нот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06, 
35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на 
РСМ“ бр.96/19) вв со член 54 став 1 точка 3 од Законот 
за Судскиот совет на Република Северна Македонија 
(„Службен весник на РСМ“ бр.102/19), на седницата од-
ржана на ден 28.2.2023 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се утврдува престанок на на судиската функција на 
Весна Стрезовска, судија на Основен граѓански суд 
Скопје на 28.2.2023 година, поради исполнување на ус-
лови за старосна пензија.   

Бр. 02-506/1 Судски совет на Република
28 февруари 2023 година Северна Македонија

Скопје Претседател,
Весна Дамева, с.р.

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut 
duke vepruar në përputhje me nenin 73 paragrafi (1) 
nënparagrafi (3) nga Ligji për Gjykatat (“Gazeta Zyrtare e 
RMV” nr.58/06, 35/08, 150/10, 83/18 dhe 198/18 dhe “Gazeta 
Zyrtare e RMV” nr.96/19  n.l me nenin 54 paragrafi (1) pika 3 
nga Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut (“Gazeta Zyrtare e RMV” nr.102/19) në seancën e 
mbajtur me datë 28.2.2023 solli këtë 

A K T V E N D I M

Vërtetohet ndërprerja e funksionit gjykatës të Vesna 
Strezovska gjykatëse në Gjykatën Themelore Civile Shkup 
me datë 28.2.2023, për shkak të plotësimit të kushteve për 
pension pleqërie.

Nr.  02-506/1 Këshilli Gjyqësor i Republikës
28.2.2023  së Maqedonise së Veriut

Shkup Kryetare,
Весна Дамева, d.v.

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

891.
Врз основа на член 13, став 1, алинеја 1 и член 113, 

став 2 од Законот за Академијата за судии и јавни обви-
нители („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.20/15, бр. 192/15, бр. 231/15 и бр. 163/18), Управни-
от одбор на Академијата, на седницата одржана на 
28.2.2023 година го донесе, следниот 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРАКТИЦИРАЊЕ НА СУДИСКАТА/ЈАВНО-

ОБВИНИТЕЛСКАТА ФУНКЦИЈА
ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Слушателите кои по завршување на почетната обука 

се стекнале со статус кандидати за судии и јавни обвини-
тели до изборот за судија или јавен обвинител практицира-
њето на судиската односно јавнообвинителската функци-
ја ке го вршат согласно со овој Правилник.

Член 2
По завршувањето на почетната обука и стекнувањето 

на статусот кандидат за судија или јавен обвинител до из-
борот за судија или јавен обвинител, Академијата го упа-
тува кандидатот за судија, односно јавен обвинител во су-
дот, односно јавното обвинителство каде што ја изведувал 
втората фаза од почетната обука заради практицирање на 
судиската или обвинителската функција.

Кандидатите кои стекнале статус на судија или ја-
вен обвинител, во зависност од содржината на практи-
цирањето, функцијата ќе ја практицираат под ментор-
ство на судија, односно јавен обвинител кој ќе го опре-
дели Академијата за судии и јавни обвинители. 

Член 3
Практицирањето на судската/ јавнообвинителската 

функција се изведува секој работен ден, со работно време 
од 8,30 до 16,30 часот и дневна пауза од 30 минути.

МECТO НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ПРАКТИЦИРАЊЕТО
Член 4

Кандидатите за судии и јавни обвинители практици-
рањето ќе го вршат во првостепениот суд, односно ос-
новно јавно обвинителство каде што ја изведувале вто-
рата фаза од почетната обука, во зависност од тоа дали 
се стекнале со статус кандидат за судија или кандидат 
за јавен обвинител.
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СОДРЖИНА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА 
ПРАКТИЦИРАЊЕТО

Член 5
Програмската содржина на практицирањето зависи 

од стекнатиот статус на кандидат за судија или јавен об-
винител.

Член 6
Практицирањето на кандидатите за судии се одвива 

во различни оддели во судот, така што 2 (два) месеци, 
кандидатот практицирањето го врши во граѓански од-
дел, додека 2 (два месеци) во кривичен оддел. 

Практицирањето на кандидатот трае до неговиот из-
бор за судија.

Доколку кандидатот по завршување на практицира-
њето согласно став 1 од овој член, се уште не е избран 
за судија, практицирањето се повторува, но на кандида-
тот му се назначува друг судија под чие менторство ќе 
работи. 

Член 7
Практицирањето на кандидатите за јавни обвините-

ли се одвива во времетраење од 2 (два) месеци во јавно-
то обвинителство согласно член 2 од овој Правилник. 

Доколку кандидатот по завршување на практицира-
њето согласно став 1 од овој член, се уште не е избран 
за јавен обвинител, практицирањето се повторува, но 
кандидатот се упатува кај друг јавен обвинител под чие 
менторство ќе работи. 

Член 8
Програмската содржина за практицирање на канди-

датите за судии се состои од практицирање во граѓан-
ски оддел и практицирање во кривичен оддел според 
Програма за практицирање на судиската / јавнообвини-
телската функција.

Член 9
Програмската содржина за практицирање на кандида-

тите за јавни обвинители се состои во практицирање на 
јавнообвинителската функција според Програма за прак-
тицирање на судиската / јавнообвинителската функција.

Член 10
За време на практицирањето кандидатот за судија 

во зависност од одделот и видот на предметите, работи 
под менторство на судија распределен на таков вид 
предмети, кој го определува Академијата за судии и јав-
ни обвинители. 

При определувањето на видот на предметите, суди-
јата под чие менторство работи кандидатот е должен  
истите да ги избира со единствена цел - квалитетно и 
ефикасно практицирање и обучување на кандидатот за 
судија кој согласно својот статус е потребно да извршу-
ва задачи на судија заради ефикасно преземање и пона-
тамошно успешно извршување на судиската функција. 

Член 11
За време на практицирањето кандидатот за јавен об-

винител работи под менторство на јавен обвинител, кој 
го определува Академијата за судии и јавни обвини-
тели.

При определувањето на видот на предметите, јавни-
от обвинител под чие менторство работи кандидатот е 
должен  истите да ги избира со единствена цел - квали-
тетно и ефикасно практицирање и обучување на канди-
датот за јавен обвинител кој согласно својот статус е 
потребно да извршува задачи на јавен обвинител зара-
ди ефикасно преземање и понатамошно успешно из-
вршување на јавнообвинителската функција. 

Член 12

Кандидатот за судија или јавен обвинител за време 
на практицирањето ги извршува работите доверени од 
судијата, односно јавниот обвинител под чие ментор-
ство го врши практицирањето и се во насока на квали-
тетно и ефикасно практицирање.

Член 13
Практицирањето на кандидатот за судија се реализи-

ра преку директно учество и практично воведување на 
кандидатот започнувајќи од начинот на работата на по-
стоечкиот административен систем (АКМИС), испиту-
вање на обвинителни предлози, пристап до информа-
ции, организација на писмената работа, управувањето 
со тек на случаи што ги води судијата под чие ментор-
ство работи кандидатот, организација на судските рас-
прави, анализа на случаите, план за превземање акции, 
изработување на судски одлуки, спроведување на суд-
ски расправи и ракодоводење со судница под суперви-
зија на судијата под чие менторство го врши практици-
рањето, справување со инциденти за време на распра-
вата, работа со сведоци и експерти, однос со странките 
на постапката и трети лица.

Како дел од практицирањето на судиската фун-
кција, судијата под чие ментроство работи кандидатот, 
е должен со кандидатот да воспостави и одржува рам-
ноправни и колегијални односи и редовно да одржува 
состаноци на кои ќе се овозможи размена на искуства и 
ќе се разговара за изнаоѓање правилни решенија во од-
нос на случаите на кои се работи во моментот.

Член 14
Практицирањето на кандидатот за јавен обвинител 

се реализира преку директно учество и практично вове-
дување на кандидатот започнувајќи од начинот на рабо-
тата на постоечкиот административен систем, запозна-
вање со процедурите за внатрешно циркулирање на 
предметите во јавните обвинителства, пристап до ин-
формации, организација на писмената работа, самостој-
но изготвување на јавнообвинителски одлуки под над-
зор на јавниот обвинител под чие менторство кандида-
тот го врши практицирањето, управувањето со тек на 
случаи што ги води јавниот обвинител под чие ментор-
ство работи кандидатот, присуство на испитување на 
осомничени и сведоци кај јавниот обвинител и на глав-
на расправа, присуство на истражни дејства преземени 
од јавниот обвинител и преземање на истражни дејства 
под супервизија на јавниот обвинител под чие ментор-
ство кандидатот го врши практицирањето, сослушува-
ње на странки под супервизија на јавниот обвинител 
под чие менторство кандидатот го врши практицира-
њето, присуство и учество при спогодување.

Како дел од практицирањето на јавнообвинителска-
та функција, јавниот обвинител под чие ментроство ра-
боти кандидатот, е должен со кандидатот да воспос-
тави и одржува рамноправни и колегијални односи и 
редовно да одржува состаноци на кои ќе се овозможи 
размена на искуства и ќе се разговара за изнаоѓање пра-
вилни решенија во однос на случаите на кои се работи 
во моментот.

ПPABA И ОБВРСКИ НА КАНДИДАТИТЕ

Член 15
Кандидатот е должен најдоцна до 5-ти во тековниот 

месец, Академијата за судии и јавни обвинители, да 
достави извештај за извршените работи за претходниот 
месец, како и извештај за редовноста, кои покрај канди-
датот, ги потпишува и судијата,  односно јавниот обви-
нител под чие менторство работи. 

Член 16



 Стр. 6 - Бр. 46                                                                                           2 март 2023

За користењето денови од годишен одмор или во 
случаи на користење боледување од страна на кандида-
тот за време на практицирањето, кандидатот е должен 
да ја извести Академијата за судии и јавни обвинители.

Член 17
За кандидатот кој ќе конкурира на оглас за судија 

или јавен обвинител, судијата, односно јавниот обвини-
тел под чие менторство работел, изготвува писмено 
мислење за успешноста на практицирањето и оспособе-
носта за извршување на функцијата судија, односно ја-
вен обвинител и истата се доставува до Судскиот со-
вет, односно Советот на јавни обвинители.

Член 18
За време на практицирањето на судиската, односно 

јавнообвинителската функција, кандидатите за судии, 
односно јавни обвинители, во однос на правата и об-
врските од работниот однос ги имаат сите права и об-
врски кои произлегуваат од  Договорот за вработување 
кој кандидатот го има склучено со Академијата, како и 
одредбите од Законот за работни односи, Законот за 
судска служба, Законот за јавно обвинителство      и За-
конот за Академијата за судии и јавни обвинители.

Член 19
Во случај судијата или јавниот обвинител под чие 

менторство кандидатот за судија/јавен обвинител го 
врши практицирањето, да биде избран на повисока фун-
кција во моментот на практицирањето или од било кои 
причини не е во можност да ја врши судиската/ јавнооб-
винителската функција, за истото се известува Акаде-
мијата и кандидатот се упатува кај друг судија под чие 
менторство ќе го врши практицирањето.

Член 20
 Доколку практицирањето на кандидатот за су-

дија/јавен обвинител не се спроведува во насока на ква-
литетно стекнување на вештини за извршување на су-
диската/јавно обвинителската функција, кандидатот мо-
же со образложено писмено барање да побара од прет-
седателот на судот/јавниот обвинител на јавното обви-
нителство да му биде назначен друг судија/јавен обви-
нител под чие менторство ќе го реализира практицира-
њето. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вање во Службениот весник на Република Северна Ма-
кедонија.

 Со донесувањето на овој Правилник, престанува да 
важи Правилникот за практицирање на судиската/ јав-
нообвинителската функција бр. 02-427/9 од 21.12.2015 
година.

Правилникот се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ и на веб-страницата  на 
Академијата. 

Академија за судии и јавни
обвинители „Павел Шатев“

Бр. 02-130/8
28 февруари 2023 година

Претседател
на Управен одбор,

Скопје Бодан Лазаревски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
892.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 
од Законот за енергетика* (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија” бр.96/19 и 236/22), член 
8 став (3) од Правилникот за формирање на највисоки 
малопродажни цени на одделни нафтени деривати и го-
рива за транспорт (“Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 108/20, 133/20, 49/22, 54/22, 
64/22 и 125/22) и Одлуката за определување на ескали-
раната густина е и деескалираната густина d на секој 
нафтен дериват и гориво за транспорт, висината на на-
доместокот P за премија, транспортните трошоци Т до 
склад во Република Северна Македонија и висината на 
надоместокот D за трошоци за работење преку склад и 
трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од 
склад до бензински станици и крајни потрошувачи 
(“Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр. 229/22) Регулаторната комисија за енергетика и вод-
ни услуги на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 2.3.2023 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И 

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин – 
ЕУРОСУПЕР БС -  95 -    81,50 (денари/литар)
- Моторен бензин – 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 -    83,50 (денари/литар)
- Дизел гориво – 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) -   76,00 (денари/литар)
- Масло за горење – 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) -    77,00 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 41,266 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со наф-
тени деривати и горива за транспорт можат да ги фор-
мираат цените на одделни нафтени деривати и горива 
за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени 
во став (1) од овој член. 

(3) Највисоките малопродажни цени формирани сог-
ласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на Ма-
зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 
согласно со овој член содржан е данокот на додадена 
вредност согласно Законот за данокот за додадена вред-
ност.

Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни 
цени, коишто изнесуваат:
- Моторен бензин – 
ЕУРОСУПЕР БС -  95 - 40,064 (денари/литар)
- Моторен бензин – 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 41,913 (денари/литар)
- Дизел гориво – 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 42,486 (денари/литар)
- Масло за горење – - 43,313 (денари/литар)



2 март 2023 Бр. 46 - Стр. 7

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС - 32,081 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа oдлука, содржан е  надоместок за тро-
шоци за работење преку склад и трговска маржа, кој-
што за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,084 денари/ли-
тар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 4,930 денари/ли-
тар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,141 де-
нари/литар и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 
5,151 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надомес-
токот е во износ од 2,00 денар/килограм.

Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1 
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 
од склад до бензински станици во износ од  0,95 де-
нари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа одлука содржан е надоместокот за фи-
нансирање на активностите во областа на животната 
средина што согласно член 184 став (1)  од Законот за 
животната средина го плаќаат обврзниците утврдени 
со овој закон:

- Моторен бензин – 
ЕУРОСУПЕР БС -  95 - 0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин – 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво – 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 0,030 (денари/литар)
- Масло за горење – 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за за-
должителни резерви, што согласно член 32 став (1) од 
Законот за задолжителни нафтени резерви го плаќаат 
производителите на нафтени деривати и увозниците на 
нафтени деривати:

- Моторен бензин – 
ЕУРОСУПЕР БС -  95 - 0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин – 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво – 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 0,300 (денари/литар)
- Масло за горење – 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврз-
ниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

- Моторен бензин – 
ЕУРОСУПЕР БС -  95 - 22,00  (денари/литар)
- Моторен бензин – 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 22,00  (денари/литар)
- Дизел гориво – 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 15,50  (денари/литар)
- Масло за горење – 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 15,50  (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 0,100  (денари/килограм)

Член 8

Со денот на отпочнувањето на примена на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување на 
највисоки малопродажни цени на нафтените деривати 
и горива за транспорт („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 42/23).

Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, се објавува во “Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторна-
та комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија, а  ќе отпочне да се применува од 
00:01 часот на 3.3.2023 година.

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

Бр. 02-430/1
2 март 2023 година

Република Северна Македонија,
Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
_______________

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënparagrafi 
16 të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.96/19 dhe 
236/22), nenit 8 paragrafi (3) të Rregullores së Formimit të 
Çmimeve më të Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të 
Ndryshme të Naftës dhe të Lëndëve Djegëse të Transportit 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 
nr. 108/20, 133/20, 49/22, 54/22, 64/22 dhe 125/22) dhe 
Vendimit për Përcaktimin e Dendësisë së Përshkallëzuar 
е dhe Dendësisë së Pashkallëzuar d të Secilit Derivat të 
Naftës dhe të Lëndës Djegëse të Transportit, Shumës së 
Kompensimit P për Premi, Shpenzimeve të Transportit Т 
deri te Depozita e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
Shumës së Kompensimit D për Shpenzimet për Punën 
Përmes Depozitës dhe Marzhës Tregtare me Shpenzime të 
Përfshira të Transportit nga Depozita deri te Pikat e 
Karburantit dhe te Konsumatorët e Fundëm (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 229/22) 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 2.3.2023, solli këtë 

V E N D I M
PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA 

TË SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË 
NAFTËS DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË 

TRANSPORTIT

Neni 1
(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të 

naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit janë:

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95 -    81,50 (denarë/litër)
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 -    83,50 (denarë/litër)
- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) -   76,00 (denarë/litër)
- Vaj për djegie - 
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1) -    77,00 (denarë/litër)
- Mazut М-1 SU - 41,266 (denarë/kilogram)

(2) Tregtarët me shumicë dhe pakicë të derivateve të 
naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, mund të 
formulojnë çmime edhe më të ulëta të derivateve të 
ndryshme të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, 
nga çmimet më të larta të përcaktuara sipas paragrafit (1) të 
këtij neni. 



 Стр. 8 - Бр. 46                                                                                           2 март 2023

(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të formuara 
në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni, përveç çmimit 
të Mazutit М-1 SU, vlejnë për franko stacion të pompimit, 
ndërsa çmimi i Mazutit М-1 SU vlen për franko depozitë të 
tregtarit me shumicë me derivate të naftës dhe lëndë 
djegëse të transportit në vend.

(4) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
formuluara sipas këtij neni, përfshihet edhe tatimi i vlerës 
së shtuar sipas Ligjit të Tatimit të Vlerës së Shtuar.

Neni 2
(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të 

derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, të 
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, janë përfshirë 
edhe çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerën 
prej:
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95 - 40,064 (denarë/litër)
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 - 41,913 (denarë/litër)
- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) - 42,486 (denarë/litër)
- Vaj për djegie - 
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1) - 43,313 (denarë/litër)
- Mazut М-1 SU - 32,081 (denarë/kilogram)

Neni 3
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 

përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, përfshihet edhe 
kompensimi për shpenzime për punën përmes depozitës 
dhe marzhës tregtare,e cila për Eurosuperin BS-95 është 
5,084 denarë/litër, për Eurosuperin BS-98 është 4,930 
denarë/litër, për Eurodizelin BS (D-Е V) është 5,141 
denarë/litër dhe për Vajin Ekstra të Lehtë 1 (ЕL-1) është 
5,151 denarë/litër, ndërsa për Mazutin М-1 SU 
kompensimi është 2,00 denarë/kilogram.

Neni 4
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 

përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, me përjashtim të 
Mazutit М-1 SU, përfshihet edhe kompensimi për 
shpenzime të transportit nga depozita deri te stacionet e 
benzinës në shumë prej  0,95 denarë/litër për të gjitha 
derivatet e naftës.

Neni 5
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 

përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është i përfshirë 
edhe kompensimi për financimin e aktiviteteve nga fusha e 
mjedisit jetësor, që sipas nenit 184, paragrafi (1), të Ligjit 
të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e përcaktuar 
me këtë ligj:

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95 -

0,080 (denarë/litër)

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 -

0,080 (denarë/litër)

- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) -

0,030 (denarë/litër)

- Vaj për djegie - 
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1) -

0,040 (denarë/litër)

- Mazut М-1 SU - 0,050 (denarë/kilogram)

Neni 6
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 

përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë 
edhe kompensimi për rezervat e detyrueshme, të cilin në 
pajtueshmëri me nenin 32, paragrafi (1) të Ligjit të 

Rezervave të Detyrueshme të Naftës dhe të Derivateve të 
Naftës, e paguajnë prodhuesit e derivateve të naftës dhe 
importuesit e derivateve të naftës:

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95 - 0,890 (denarë/litër)
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 - 0,890 (denarë/litër)
- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) - 0,300 (denarë/litër)
- Vaj për djegie - 
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1) - 0,300 (denarë/litër)
- Mazut М-1 SU - 0,740 (denarë/kilogram)

Neni 7
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 

përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i 
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e 
akcizave kanë këto vlera:

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95 - 22,00  (denarë/litër)
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 - 22,00  (denarë/litër)
- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) - 15,50  (denarë/litër)
- Vaj për djegie - ЕKSTRA 
I LEHTË 1 (ЕL-1) - 15,50  (denarë/litër)
- Mazut М-1 SU - 0,100 (denarë/kilogram)

Neni 8
Në ditën e fillimit të zbatimit të këtij vendimi, nuk vlen 

më Vendimi për Përcaktimin e Çmimeve më të Larta të 
Shitjes me Pakicë të Derivateve të Naftës dhe të Lëndëve 
Djegëse të Transportit („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ бр.42/ 23)

Neni 9
Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, botohet 

në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të zbatohet nga 
ora 00:01 datë 3.3.2023.

Komisioni Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të

Nr. 02-430/1 Republikës së Maqedonisë së Veriut
2.3.2023 Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

893.
Комората на извршители на Република Северна Ма-

кедонија, согласно со член 74 став 2 од Законот за из-
вршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16, 
233/18 и 14/20) го објавува следново

И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат граѓаните кои биле странки во пред-
метите кои се водеа во канцеларијата на извршителот 
Антончо Коштанов од Скопје дека предметите ги презе-
ма определениот извршител Павел Томашевски, имену-
ван со Решение на Министерство за правда бр. 09-
1896/7 од 18.11.2022 година.

Бр. 03-116/1 Комора на извршители на
14 февруари 2023 година Република Северна Македонија

Скопје Претседател,
Ванчо Марковски, с.р.
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СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА

894.
Врз основа на член 250, 253 и 256 став (1) точка 1) 

од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19, 
180/19, 275/19, 77/21, 122/2021, 178/2021 и 150/2022) и 
член 21 став 1 алинеја 1 од Статутот на Стоматолошка-
та комора на Македонија („Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр.118/2021), Собранието на 
Стоматолошката комора на Македонија, на ден 
22.2.2023 година, го донесе следниот

С Т А Т У Т
НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Статут се уредува називот и седиштето на 

Стоматолошка комора на Македонија (во натамошниот 
текст Комора), правата, обврските и одговорностите на 
членовите на Комората, членувањето, организирањето, 
дејноста, целите и задачите на органите, другите тела и 
Стручната служба на Комората, организацијата, финан-
сирањето, соработката на Комората со телата и инсти-
туциите на државата, другите комори, организации, 
друштва и здруженија во државата и странство, јавнос-
та во работењето на Комората, актите и други прашања 
значајни за работењето на докторите на стоматологија, 
стоматолошката дејност и професија.

Член 2
Комората е самостојна и независна професионална 

организација со јавно овластување на сите доктори на 
стоматологија кои имаат важечка лиценца за вршење 
стоматолошка дејност како професија на територијата 
на Република Северна Македонија.

Комората е основана со цел за заштита и унапреду-
вање на стручноста и етичките должности, стандарди, 
вредности и правата на докторите на стоматологија, за 
подобрување на квалитетот на здравствената заштита, 
следење на односот на здравствените работници кон оп-
штеството и граѓаните, да ги штити правата и професи-
оналните интереси на докторите на стоматологија кои 
се нејзини членови и да се грижи за достоинството, уг-
ледот, интегритетот и унапредувањето на севкупната 
стоматолошка струка и професија и нејзиното правил-
но и чесно вршење.

Комората ги застапува своите членови пред телата 
и институциите на државата, другите комори, организа-
ции, друштва и здруженија во државата и странство.

Член 3
Комората се регистрира во Централен регистар на 

Република Северна Македонија, согласно одребите на 
Законот за здравствената заштита.

Комората има својство на правно лице со права, об-
врски и одговорности во согласност со Законот за 
здравствената заштита, други закони и овој Статут.

Комората врши јавни овластувања во согласност со 
Законот за здравствената заштита, други закони и овој 
Статут.

Комората ги издава сите документи предвидени со 
јавното овластување (лиценца, членска карта) на маке-
донскиот јазик и неговото кирилско писмо, како и на ја-
зик и писмо што го зборуваат и пишуваат граѓаните во 
Република Северна Македонија, различен од македон-
скиот јазик и неговото кирилско писмо, на барање на 
членот на Комората на кој му се издава документот, 
врз основа на јавното овластување.

Комората дејствува на целата територија на Репуб-
лика Северна Македонија и ги застапува интресите на 
сите доктори на стоматологија кои се членови на Сто-
матолошката комора на Македонија.

Работата на Комората и на нејзините органи е јавна.

II. ИМЕ (НАЗИВ) И СЕДИШТЕ

Член 4
Името (називот) на Комората на македонски јазик 

e: СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА  МАКЕДОНИЈА. 
Скратеното име (назив) на Комората е: СКМ.
Името (називот) на Комората на албански јазик е: 

ОDА STOMATOLOGJIKE E MAQEDONISË.  
Скратено име на албански јазик е: OSM.
Името (називот) на Комората на англиски јазик е: 

MACEDONIAN DENTAL CHAMBER.  
Скратено име на англиски јазик е: MDC.
Седиштето на Комората е во Скопје, на ул. Балзако-

ва бр. 32.
На објектот во кој е сместено седиштето на Комора-

та се истакнува натпис со името (називот) и знакот (ам-
блемот) на Комората, чија што форма, изглед и дизајн 
ја утврдува Собранието на Комората со посебна од-
лука.

Член 5
Комората има печат и штембил.
Печатот на Комората има тркалезна форма, со преч-

ник од 4 см, на чија внатрешна страна полукружно е на-
пишано: “СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДО-
НИЈА Скопје” и „ОDА STOMATOLOGJIKE E 
MAQEDONISË  Shkup.

Во средината на печатот се наоѓа знакот на Комо-
рата.

Штембилот на Комората има правоаголна форма, 
со димензии 55x25 мм, во кој хорозонтално е испишан 
називот на Комората на македонски и на албански ја-
зик и седиштето на Комората, потоа има линија со пра-
зен простор за впишување на број и датум на деловод-
ниот протокол.

Печати имаат и Регионалните одбори на Комората. 
Печатот на Регионалниот одбор има тркалезна 

форма, со пречник од 4 см, на чија внатрешна страна 
полукружно е напишано: “СТОМАТОЛОШКА КОМО-
РА НА МАКЕДОНИЈА – Скопје” и името на Регионал-
ниот одбор. Во средината на печатот се наоѓа знакот на 
Комората. Во Регионалните одбори во кои членуваат 
најмалку 20% доктори на стоматологија, кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик, печатот 
на одборот е испишан на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо, како и на јазикот кој го зборуваат нај-
малку 20% од членовите на Регионалниот одбор и него-
вото писмо.

Член 6
Комората има својство на правно лице со права, об-

врски и одговорности утврдени со закон и овој Статут.
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Во правниот промет со трети лица, Комората наста-
пува самостојно, во свое име и за своја сметка, со свои 
средства.

Комората има право да се стекнува со свој имот и 
имотни права и со нив самостојно да располага.

Средствата за работа Комората ги стекнува на на-
чин утврден со Законот за здравствената заштита и 
овој Статут.

Член 7
Во правниот промет, Комората ја претставува и зас-

тапува Претседателот на Комората.
Во отсуство на Претседателот на Комората, во рам-

ките на неговите овластувања, Комората во правниот 
промет ја застапува и претставува еден од замениците 
на Претседателот на Комората, кој тој ќе го назначи со 
посебнa одлука.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА

Член 8
Целите на Комората се:
- заштита на правата и професионалните интереси 

на докторите на стоматологија, грижа и унапредување 
на стручноста, достоинството, угледот, интегритетот 
на докторите на стоматологија и заштита на интересите 
на стоматолошката професија;

- заштита и унапредувањето на етичките стандарди, 
вредности, должности и права, унапредувањето на сев-
купната стоматолошка струка и професија за нејзино 
правилно, чесно и етичко вршење;

- обезбедување на организиран настап на докторите 
на стоматологија пред државните органи, Фондот за 
здравствено осигурување на Република Северна Маке-
донија, здравствените установи, производителите и до-
бавувачите на стоматолошка и медицинска опрема и 
други правни субјекти и

- давање предлози и сугестии за организирање на 
стоматолошката здравствена заштита на сите нивоа и 
пред институциите на системот, а сé во интерес на док-
торите на стоматологија на територија на Република Се-
верна Македонија.

Член 9
Комората ги врши следните задачи:
1) се грижи за почитување на етичките вредности и 

правни норми при вршењето на стоматолошката пракса 
и во таа насока го следи и надгледува спроведувањето 
на правилата на стоматолошката етика и деонтологија и 
превзема мерки во случај на нивно прекршување;

2) се грижи за придржување кон моралните 
принципи, чесноста и неопходната преданост кон сто-
матолошката професија, за почитување на дисциплина-
та во извршувањето на стоматолошката професија и за 
чување на докторската тајна;

3) го чува и унапредува угледот, достоинството, диг-
нитетот и општествената положба на докторите на сто-
матологија;

4) се грижи за одбрана на честа и независноста на 
стоматолошката професија;

5) издава, продолжува, одзема и обновува лиценци на 
доктори на стоматологија и води Регистар на издадени, 
продолжени, одземени и обновени лиценци за работа;

6) го утврдува начинот на издавање, продолжување, 
обновување и одземање на лиценцата за работа и за 
формата и содржината на образецот на лиценцата за ра-
бота на здравствените работници со високо образова-
ние – доктори на стоматологија;

7) ја утврдува висината на трошоците за издавање, 
продолжување и обновување на лиценцата за работа;

8) врши надзор над стручната работа на здравстве-
ните установи и другите установи кои вршат стомато-
лошка здравствена дејност и на здравствените работни-
ци и соработници;

9) води електронска и пишана евиденција и посеб-
ни досиеја на сите членови доктори на стоматологија и 
овозможува електронски увид и електронско ажурира-
ње на податоците;

10) соработува со Институтот за јавно здравје во 
врска со запишување на податоци во Регистарот на 
здравствените работници;

11) дава мислење до Министерството за здравство 
за Планот и програмата за пробна работа на здравстве-
ните работници со високо образование - доктори на сто-
матологија, за образецот и начинот на водење на Книш-
ката за пробна работа;

12) донесува Кодекс на стоматолошка етика и деон-
тологија;

13) донесува општи акти за кои е овластена со Зако-
нот за здравствената заштита и други закони;

14) ги определува едукаторите за спроведување на 
пробна работа кои се со соодветно високо образование 
и работно искуство во соодветната област на специјали-
зација, под чиј надзор се спроведува пробната работа 
на здравствените работници со високо образование – 
доктори на стоматологија и ги утврдува поблиските 
критериуми што треба да ги исполнуваат едукаторите 
и здравствените установи за спроведување на  пробна-
та работа во однос на образованието и работното искус-
тво за здравствените работници со високо образование 
– доктори на стоматологија;

15) формира и го утврдува составот на комисиите 
за полагање на стручниот испит, согласно даденото јав-
но овластување, Законот за здравственaта заштита и 
други закони;

16) решава за признавање на пробната работа и 
стручниот испит на доктори на стоматологија, спрове-
дени и положени во странство;

17) ја утврдува Програмата за дополнителна обука и 
проверка на стручните знаења и способности на здравстве-
ните работници со високо образование – доктори на сто-
матологија, составот на испитната комисија и начинот на 
спроведување на проверката на стручните знаења;

18) ја спроведува проверката на стручните знаења и 
способности на здравствените работници со високо об-
разование – доктори на стоматологија по спроведена 
дополнителна обука;

19) издава лиценца и членска карта на Комората за 
своите членови, со единствен индивидуален регистар-
ски број на докторот на стоматологија;

20) презема мерки за координирање на континуира-
ната стручна едукација и се грижи за постојаното струч-
но усовршување и унапредување на стручноста на свои-
те членови поради нивен континуиран професионелен 
развој и подигнување на квалитетот на здравствените 
услуги што ги нудат;

21) ги утврдува условите и критериумите за акреди-
тација на организатори на КСУ, условите за акредита-
ција на плановите и програмите и распоредување на об-
лиците на КСУ, како и роковите во кои се доставуваат 
барањата за акредитација на организаторите на КСУ и 
барањата за акредитација на плановите и програмите за 
облиците на КСУ;

22) предлага стратегија за развој на стоматологијата 
во Република Северна Македонија, изготвува номенкла-
тура, дијагностички и терапевтски протоколи на болес-
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тите во орофацијалната регија, учествува во подготву-
вањето на планските документи, законите, актите и про-
писите од областа на здравството во Република Север-
на Македонија, како и при одредувањето и донесување-
то на стандардите и нормативите на стоматолошките 
услуги и соработува со надлежни органи и институции 
при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на 
стоматолошката дејност;

23) покренува и дава иницијативи за донесување и 
изградување на мислења и дава предлози по однос на 
закони, прописи и други мерки од областа на стомато-
лошката здравствената заштита и учествува во изготву-
вање на општите акти на Министерството за здравство 
на Република Северна Македонија и ФЗОРСМ, коишто 
се однесуваат на стоматолошката здравствена заштита, 
согласно Законот;

24) учествува во утврдувањето на вредноста на тру-
дот на докторите на стоматологија во процесот на дого-
варање со Фондот за здравствено осигурување, дава 
мислење и учествува во утврдувањето на цените на сто-
матолошките здравствени услуги од задолжителното 
здравствено осигурување и утврдува минимални цени 
на вредноста на трудот на докторите на стоматологија 
вработени во здравствени установи вон мрежа, како и 
минимални цени на приватни стоматолошки услуги на 
вредноста на трудот на докторите на стоматологија вра-
ботени во здравствени установи во мрежа;

25) соработува со надлежни органи и институции 
при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на 
стоматолошката практика и поради остварување на це-
лите и задачите на Комората;

26) ја поттикнува соработката меѓу членовите на Ко-
мората; 

27) ги разгледува и врши помирување во евентуал-
ните спорови меѓу нив;

28) иницира и презема постапки во случај на неов-
ластено и противзаконско вршење на стоматолошката 
дејност;

29) соработува со другите комори, институции, ре-
левантни стоматолошки друштва и здруженија и други 
здруженија и асоцијации, за работи од заеднички инте-
рес на територијата на Република Северна Македонија 
и надвор од неа;

30) дава мислење и предлог до Министерството за 
образование и наука и до стоматолошките факултети за 
бројот на запишани студенти по стоматологија и по од-
нос на уписната политика;

31) дава предлози и мислење до Министерството за 
здравство по однос на бројот и видовите на специјали-
зациите на докторите на стоматологија, како и за мре-
жата на стоматолошките установи каде се врши стома-
толошка дејност;

32) периодично издава информативно-стручно спи-
сание од областа на стоматологијата и

33) врши и други задачи согласно законите, пропи-
сите, Кодексот на стоматолошката етика и деонтологи-
ја и овој Статут.

IV. ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРАТА

Член 10
Членувањето во Комората е право и задолжителна 

обврска на сите доктори на стоматологија кои имаат ва-
жечка лиценца за вршење стоматолошка дејност или вр-
шат едукативно-образовна, односно научна работа од 
областа на стоматологијата на територијата на Републи-
ка Северна Македонија, а согласно важечките законски 
и подзаконски прописи од областа на здравствената 
заштита и овој Статут.

Член 11
Членувањето во Комората може да биде и добровол-

но и почесно.
Во Комората доброволно може да членува доктор 

на стоматологија кој вршел стоматолошка дејност на те-
риторијата на Република Северна Македонија, неврабо-
тен доктор на стоматологија пријавен во Агенцијата за 
вработување, доктор на стоматологија кој е вработен 
надвор од стоматолошкиот здравствен систем и доктор 
на стоматологија - странски државјанин, кој претстоју-
ва и привремено врши стоматолошка дејност во Репуб-
лика Северна Македонија и има лиценца за работа изда-
дена од Комората.

Во Комората почесно може да членуваат научник, 
професор или друг граѓанин, вклучувајќи и странски 
државјани кои имаат дадено голем придонес во разво-
јот на стоматолошката едукативна дејност, во стомато-
лошката апликативна дејност или во научната работа 
на полето на стоматологијата, или кој особено се истак-
нал во своето професионално искуство или пак на друг 
начин го имаат дадено својот придонес во работата на 
Комората.

Почесните членови на Комората ги избира Собрани-
ето на Комората, на предлог на Извршниот одбор на Ко-
мората.

Член 12
Во остварувањето на целите и задачите на Комо-

рата, членовите на Комората ги остваруваат своите пра-
ва и обврски на начин утврден со закон, со овој Статут 
и другите акти на Комората.

1. Права и должности на членовите на Комората

Член 13
Членовите на Комората ги имаат следните права и 

должности:
- да се занимаваат совесно и стручно со стоматолош-

ка дејност како професија, во рамките на лиценцата за 
работа издадена од Комората;

- да го почитуваат Статутот и актите на Комората и 
одлукитe на органите на Комората;

- да учествуваат во работата на сите органи, тела и 
работни групи во Комората каде што се избрани;

- да го чуваат угледот на стоматолошката професија 
и да се придржуваат кон законите, овој Статут, Кодек-
сот на стоматолошката етика и деонтологија и релеван-
тните етички кодекси и меѓународни конвенции;

- да учествуваат во сите активности за остварување 
на целите и задачите на Комората;

- да избираат и да бидат избирани во органите и те-
лата на Комората;

- редовно да плаќаат членарина и останати давачки 
за кои ќе бидат задолжени од Комората;

- редовно и навремено да ја обновуваат лиценцата 
за работа;

- редовно и вистинито, писмено или електронски, 
да ја известуваат Комората за сите податоци што се 
пропишани со актот за водење на Регистарот на изда-
дени, обновени, продолжени и одземени лиценци за ра-
бота за доктори на стоматологија и другите акти што 
ги донесува Комората, како и за секоја промена на пода-
тоците;

- да го почитуваат начелото на професионална тајна 
доколку извршуваат некоја должност како член на орга-
ните и телата на Комората, за прашања што се од витал-
но значење за функционирањето на Комората, а со кои 
може да се нанесе штета на членови на Комората или 
на самата Комора;
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- да даваат иницијативи, предлози и мислења за си-
те прашања од надлежност на Комората;

- да ги изнесуваат меѓусебните спорови и случаи на 
повреда на етичките норми пред Регионалните одбори 
на Комората;

- да бидат информирани за работата на Комората и 
нејзините органи и за сите работи околу вршењето на 
стоматолошката дејност;

- да користат материјална помош од Фондот за вза-
емна помош и да ги користат сите поволности и бене-
фиции кои Комората ги договорила со други правни и 
физички лица;

- други права и должности што се определени со 
овој Статут и со другите акти на Комората.

2. Зачленување и престанување на членството во Ко-
мората

Член 14
Членство во Комората се остварува со поднесување 

на писмено барање за зачленување од докторот на сто-
матологија, писмено барање за издавање, обновување и 
продолжување на лиценца за работа од доктор на сто-
матологија кој ги исполнува условите утврдени со Зако-
нот за здравствената заштита и поднесување на барање 
за упис во Регистарот на издадени, обновени, продол-
жени и одземени лиценци за работа за доктор на стома-
тологија кој врши стоматолошка дејност. 

Член 15
Членството во Комората престанува во случај на:
1) трајно одземање на лиценцата за работа;
2) привремено  одземање  на  лиценцата, за  време-

то  на  траењето на оваа мерка;
3) ако биде осуден со правосилна судска одлука на 

казна затвор во траење подолго од 6 месеци;
4) барање за престанување на членството;
5) неоправдано неплаќање на членарина до 31.3. од 

тековната година за претходната календарска година и 
6) поради смрт на членот на Комората.
Со престанок на членството во Комората, на членот 

му престануваат и сите права, должности и активности 
во Комората.

V. ОРГАНИ НА КОМОРАТА

Член 16
Органи на Комората се: 
1) Собрание; 
2) Извршен одбор; 
3) Надзорен одбор; 
4) Претседател на Комората;
5) Заменици на Претседателот на Комората;
6) Суд на честа;
7) Обвинител на Комората и 
8) заменици на обвинителот.
Органите на Комората во рамките на својот делок-

руг на работа донесуваат правилници, одлуки, реше-
нија, заклучоци, декларации, препораки, предлози, зазе-
маат ставови и мислења во согласност со законите, Ста-
тутот и другите акти на Комората.

Член 17
Постапката за избор, односно именување и начинот 

на разрешување, односно отповикување на членовите 
на органите на Комората, како и престанувањето на 
нивниот мандат се уредени со Закон, овој Статут и ак-
ти на Комората.

При кандидирање и избирање на членови на органи-
те на Комората треба да се имаат во предвид личните 
квалитети на поединецот, етничката, регионалната и по-
ловата  застапеност на членовите на Комората, при што 
се применува принципот на соодветна и правична заста-
пеност на сите заедници во Република Северна Македо-
нија, согласно со законите.

Доколку член на Комората кој ќе биде избран за 
Претседател на Комора, Претседател на Собрание на 
Комора, Претседател на Извршен одбор на Комора, а 
истовремено е претседател на организирана форма на 
здружување на здравствени работници согласно Зако-
нот за здравствената заштита, функцијата претседател 
на организираната форма на здружување треба да му 
престане во рок од 90 дена по изборот во наведениот 
орган на Комората.

Член 18
Мандатот на членовите на Собранието и на органи-

те и телата на Комората почнува да тече од завршува-
њето на изборно-конститутивната седница на Собрани-
ето.

До изборот на нови органи, избраните делегати и 
членови на други органи и тела на Комората продолжу-
ваат да ја вршат својата функција до избор и верифика-
ција на мандати на новите делегати, односно членови 
на органи и тела, но не подолго од една година по исте-
кот на мандатот. 

1. СОБРАНИЕ НА КОМОРАТА

Член 19
Собранието на Комората (во натамошниот текст: 

Собрание) е највисок орган на управување и одлучува-
ње на Комората.

Собранието го избираат членовите на Комората на 
непосредни, слободни и тајни избори.

Собранието го сочинуваат претставници (делегати) 
на членовите на Комората, при што се применува 
принципот на соодветна регионална и правична заста-
пеност на сите заедници застапени во Република Север-
на Македонија. 

Собранието е составено од 51 делегат.
Делегатите на Собранието се избираат со мандат од 

5 (пет) години.
Делегатите на Собранието се избираат од редот на 

активните членови на Комората, организирани во реги-
онални одбори по местото на живеење од единствениот 
избирачки список, со тајно гласање.

Докторот на стоматологија на кого му престанало 
членството во Комората, согласно член 15 од овој Ста-
тут, нема право да избира, ниту да биде избран за деле-
гат во Собранието или за член во друг орган или тело 
на Комората.

Изборите за делегати во Собранието ги распишува 
Претседателот на Комората, најдоцна 90 (деведесет) де-
на пред истекот на мандатот на Собранието.

Изборите ги подготвува и спроведува Централната 
изборна комисија на Стоматолошката комора на Маке-
донија, која ја избира Собранието на Комората.

                                                        
Член 20

На делегат во Собранието може да му престане ман-
датот и пред времето за кое е избран:

1) со престанок на членство, според условите ут-
врдени со член 15 од овој Статут;

2) ако даде оставка;
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3) ако од Судот на честа е осуден за потешко прек-
ршување на Кодексот на стоматолошка етика и деонто-
логија.

Престанокот на мандатот го констатира Собранието 
на првата наредна седница по приемот на известување-
то за причините за престанок на мандатот.

Член 21
Собранието ги врши следните работи:
1) донесува Статут на Комората и врши измени и 

дополнувања на истиот;
2) донесува годишна програма за работата на орга-

ните и телата на Комората и го разгледува и усвојува 
финансискиот план на Комората; 

3) разгледува и усвојува извештаи по годишната 
програма на сите органи и тела на Комората и го разгле-
дува и усвојува финасискиот извештај за работата на 
Комората; 

4) избира и разрешува Претседател на Комората;
5) избира и разрешува заменици на Претседателот 

на Комората;
6) избира и разрешува Претседател на Собранието 

и потпретседатели на Собранието;
7) избира и разрешува членови на Извршниот од-

бор, на предлог на Комисијата за избори и именувања;
8) избира и разрешува членови на Надзорниот од-

бор, на предлог на Претседателот на Собранието;
9) формира постојани комисии и на предлог на Ко-

мисијата за избори и именувања избира и разрешува 
нивни претседатели и членови, освен изборот и разре-
шувањето на членовите на Комисијата за избори и име-
нувања;

10) формира Комисија за избори и именувања, на 
предлог на претседателот на Собранието;

11) донесува Деловник за работа на Собранието;
12) донесува Кодекс на стоматолошката етика и де-

онтологија;
13) донесува Деловник за работа на Судот на честа, 

Деловник за работа на Обвинителот на Комората и Де-
ловник за работа на бранителите на Комората;

14) донесува Правилник за избори и отповикување 
на членови на органите на Комората; 

15) донесува акти што произлегуваат од Законот за 
здравствената заштита;

16) донесува акти на Комората кои произлегуваат 
од дадените јавни овластувања на Комората од минис-
терот за здравство;

17) донесува и други акти на Комората кои не се во 
надлежност на другите органи на Комората;

18) донесува акт за формирање листа на услуги со 
референтни (минимални) цени на приватни стомато-
лошки услуги за доктори на стоматологија и критериу-
ми за огласување и рекламирање на стоматолошките 
здрваствени установи од страна на Извршниот одбор;

19) избира и разрешува претседател и судии на Су-
дот на честа на Комората, на предлог на Комисијата за 
избори и именувања;

20) избира и разрешува Обвинител и двајца замени-
ци на Обвинителот, на предлог на Комисијата за избо-
ри и именувања;

21) избира и разрешува десет бранители, на предлог 
на Комисијата за избори и именувања;

22) ја утврдува висината на членарината и го опре-
делува делот од членарината потребен за работа на Ре-
гионалните одбори на Комората;

23) разгледува и донесува одлуки, заклучоци, декла-
рации, препораки, утврдува ставови и дава мислење во 
врска со прашањата значајни за работата на Комората, 
за работата на докторите на стоматологија и за стомато-
лошката здравствена заштита;

24) на предлог на органите на Комората, презема ак-
тивности за спречување на нелегалната работа во стома-
толошката дејност;

25) одобрува правни акти и правни дела на Претсе-
дателот на Комората и правни акти на Извршниот од-
бор, чија вредност надминува 10.001,00 евро (десет ил-
јади и едно евро) во денарска противвредност;

26) одлучува за предвремено распуштање на Собра-
нието и

27) врши други работи утврдени со закони или со 
други акти на Комората.

Член 22
Собранието на Комората работи на седници, соглас-

но Деловникот за работа на Собранието.
Седниците на Собранието се изборно-конститу-

тивни, редовни и вонредни. 
Седниците на Собранието ги свикува и со нив рако-

води Претседателот на Собранието.
Во работата на Собранието на Комората учествува-

ат и Претседателот на Комората и неговите заменици, 
без право на одлучување.

Претседателот на Собранието се избира на консти-
тутивно – изборна седница на Собранието, од редот на 
избраните делегати на Собранието, на предлог на нај-
малку 20 (дваесет) членови на Собранието, со мно-
зинство гласови од вкупниот број делегати во Собрани-
ето, со јавно гласање.

Претседателот на Собранието може да биде разре-
шен на иницијатива од најмалку (20) дваесет делегати 
од Собранието, со мнозинство гласови од вкупниот 
број делегати во Собранието, со јавно гласање.

Член 23
Собранието на Комората има Деловник за работа.
Со Деловникот за работа на Собранието се уредува 

начинот на свикување на седниците, начинот на испра-
ќање на материјалите за седницата, времето на испраќа-
ње на материјалите, начинот на водење на седницата, 
начинот на донесување на одлуките, редоследот на до-
бивање збор на делегатите во Собранието, чувањето на 
дигнитетот на Собранието и на делегатите во Собрани-
ето, почитувањето на предвиденото време за дискусија, 
чување на работна и конструктивна атмосфера во рабо-
тењето, почитување на овластувањата на поедини орга-
ни при предлагање и донесување на одлуки и начинот 
на обезбедување на соработка на Собранието со Претсе-
дателот на Комората, Извршниот одбор и начинот на 
извршување на одлуките на Собранието, како и други 
прашања поврзани со работата на Собранието.

Собранието може да работи ако на седницата при-
суствуваат повеќе од половината од вкупниот број деле-
гати.

Собранието одлучува полноважно со мнозинство 
гласови од присутниот број делегати, а ако притоа гла-
сале една третина од вкупниот број делeгати на Собра-
нието.

За донесувањето на Статутот, негово изменување и 
дополнување, одлуката за распуштање на Собранието 
пред времето за кое е избрано и распишување на нови 
избори, усвојувањето на финансискиот извештај на Ко-
мората, донесувањето на финансискиот план, утврдува-
њето на висината на членарината, Собранието одлучу-
ва со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот 
број делегати.
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Член 24
Претседателот на Собранието:
1) ги свикува и раководи со седниците на Собрани-

ето;
2) ги потпишува сите одлуки и други акти кои ги до-

несува Собранието;
3) во договор со Претседателот на Комората и прет-

седателот на Извршниот одбор, го предлага дневниот 
ред за седницата која ја свикува;

4) соработува со Претседателот на Комората и Из-
вршниот одбор;

5) соработува со претседателите на комисиите и те-
лата на Комората и

6) се грижи за извршување на одлуките што ги носи 
Собранието;

7) му предлага на Собранието избор на двајца заме-
ници на претседателот на Собранието, членови на Над-
зорниот одбор и членови на Комисијата за избори и 
именувања.

Член 25
По писмена или електронска покана од страна на 

Претседателот на Собранието на Комората, во работата 
на Собранието на Комората може да учествуваат и 
претседателите  на органите и телата на Комората или 
нивни претставници, Обвинителот на Комората или не-
гов заменик и поканети претставници од стоматолошки-
те факултети, релевантни стоматолошки друштва и 
здруженија, Министерството за здравство, Фондот за 
здравствено осигурување, синдикатите за здравство и 
други институции и организации од областа на здрав-
ството, како и други поканети гости, но без право на 
гласање. 

2. ИЗВРШЕН ОДБОР

Член 26
Извршниот  одбор  е  извршен  орган  на  Комората  

и  работи согласно закони, Статутот и другите акти на 
Комората.

Член 27
Извршниот одбор за својата работа е одговорен 

пред Собранието.
Извршниот одбор ги врши следните работи:
1) му предлага на Собранието годишна програма за 

работата на органите и телата на Комората и финансис-
ки план на Комората; 

2) предлага разгледување и усвојување на извештаи 
по годишната програма на сите органи и тела на Комо-
рата  и  разгледување и усвојување на финасискиот из-
вештај за работата на Комората; 

3) од своите редови, на предлог на Претседателот 
на Комората, избира и разрешува Претседател на Из-
вршниот одбор и двајца заменици на Претседателот на 
Извршниот одбор;

4) разгледува и донесува предлози на материјалите 
за седниците на Собранието на Комората, утврдува 
предлози на акти што ги донесува Собранието и подгот-
вува материјали, информации, анализи и предлози за 
седниците на Собранието;

5) ја спроведува програмата за работа и финансиски-
от план и другите одлуки на Собранието и донесува од-
луки за користење на средствата согласно финансиски-
от план на Комората;

6) разгледува предлози на членовите за дејствување 
на Комората;

7) формира повремени работни тела (комисии, од-
бори, работни групи и слично) и избира и разрешува 
нивни претседатели и членови;

8) донесува Годишен план за стручен надзор над ра-
ботата на здравствените установи и здравствените ра-
ботници;

9) расправа за извештаите на повремените работни 
тела и нивниот предлог - план на активности;

10) поднесува извештај за својата работа до Собра-
нието на Комората;

11) управува со финансиско–материјалните сред-
ства и имотот на Комората и носи одлуки поврзани со 
финасиското и материјалното работење на Комората, 
со исклучок на одлуки кои се во надлежност на Собра-
нието на Комората или за кои е потребно одобрување 
од Собранието на Комората;

12) одобрува правни акти и правни дела на Претсе-
дателот на Комората, чија вредност надминува 3.001,00 
евро (три илјади и едно евро), но не надминува 
10.000,00 евра (десет илјади евра) во денарска про-
тиввредност;

13) поднесува финансиски извештај до Собранието;
14) одлучува за висината на надоместоците за услу-

гите што ги врши Комората;
15) одлучува за висината на платите на вработените, 

по претходен предлог од Претседателот на Комората;
16) разгледува и завзема ставови и дава насоки за 

развој на дејноста на Комората, кои влијаат врз унапре-
дувањето на работењето на Комората;

17) на предлог од Претседателот на Комората изби-
ра главен и одговорен уредник и редакциски одбор на 
списанието на Комората;

18) донесува Деловник за работа на Извршниот од-
бор;

19) одредува здравствени установи во коишто може 
да се одржи полагање на стручен испит од листата на 
акредитирани стоматолошки здравствени установи;

20) формира листа на членови на Комисијата за 
спроведување на стручен надзор;

21) донесува одлуки како второстепен орган, освен 
за работите кои се во надлежност на Собранието на Ко-
мората, Судот на честа и Централната изборна коми-
сија;

22) по донесен  акт на Собрание на Комората, ут-
врдува Листа и цени на минимални (референтни) при-
ватни стоматолошки услуги за доктори на стоматологи-
ја и критериуми за начинот за огласување и рекламира-
ње на услугите на стоматолошките здравствени уста-
нови; 

23) во соработка со К4-групата, како покровител, го 
организира Конгресот за нови технологии и естетика 
во стоматологијата и

24) врши други работи од неговиот делокруг, ут-
врдени со Статут или со други акти на Комората.

Член 28
Извршниот одбор е составен од 11 членови.
Собранието избира 11 члена на Извршниот одбор, 

на предлог на Комисијата за избори и именувања, со 
мнозинство гласови од вкупниот број делегати на Соб-
ранието со јавно гласање. Најмалку 6 (шест) од члено-
вите на Извршниот одбор треба да се од редот на деле-
гатите од постојниот состав на Собранието на Комо-
рата.

Членовите на Извршниот одбор се избираат за пери-
од од четири (4) години и може да бидат повторно из-
брани најмногу уште еднаш последователно.
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До изборот на нов состав на Извршниот одбор, чле-
новите на Извршниот одбор  продолжуваат да ја вршат 
својата функција, но не подолго од една година по исте-
кот на мандатот. 

Член на Извршниот одбор може да биде разрешен 
на барање на Претседателот на Комората или на бара-
ње на дваесет (20) делегати, со мнозинство гласови од 
вкупниот број делегати на Собранието, со јавно гла-
сање.

Членовите на Извршниот одбор од своите редови из-
бираат и разрешуваат претседател на Извршниот одбор 
и заменици на претседателот на Извршниот одбор.

Во работата на Извршниот одбор учествуваат и 
Претседателот на Комората, неговите заменици, Прет-
седателот на Собранието и Претседателот на Надзорни-
от одбор на Комората, без право на одлучување.

За претседател и заменик на претседателот на Из-
вршниот одбор може да биде избран само активен член 
на Комората со најмалку два лиценцни периоди, кој не 
е пензионер или кој во следниот период за времетрае-
ње на мандатниот период не исполнува услови за закон-
ско пензионирање, кој е здравствен работник вработен 
во здравствена установа на неопределено и полно ра-
ботно време и има најмалку еден мандат искуство во ра-
ботата на органите на Комората.

Член 29
Извршниот одбор работи на седници.
Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со нив 

раководи претседателот на Извршниот одбор.
Претседателот на Извршниот одбор е должен да 

свика седница по барање на Претседателот на Комора-
та или на барање на една половина од вкупниот број 
членови на Извршниот одбор.

Извршниот одбор може да одлучува ако на седница-
та присуствуваат мнозинство од неговите членови.

Извршниот одбор одлуките ги донесува со мно-
зинство гласови од вкупниот број членови.

Во работата на Извршниот одбор учествуваат, по 
потреба и со покана, претседателите на другите органи, 
комисии и тела на Комората, без право на одлучување.

Начинот на работа на Извршниот одбор се уредува 
со Деловник за работа.

Со Деловникот за работа на Извршниот одбор се 
уредува начинот на свикување на седниците, начинот 
на испраќање на материјали за седниците, времето на 
испраќање на матерјалите, начинот на водење на седни-
ците, начинот на донесување на одлуки, редоследот на 
добивање збор на членовите на Извршниот одбор, чува-
ње на дигнитетот на Извршниот одбор и на членовите 
на Извршниот одбор, почитување на предвиденото вре-
ме за дискусија, чување на работна и конструктивна ат-
мосфера во работењето, почитување на овластувањата 
на поединечни органи при предлагање и донесување на 
одлуки, начинот на обезбедување соработка на Из-
вршниот одбор со Собранието и со Претседателот на 
Комората и начинот на извршување на одлуките на Из-
вршниот одбор, како и други прашања поврзани со ра-
ботата на Извршниот одбор.

Членовите на Извршниот одбор може да учествува-
ат во работата на Комисиите и Регионалните одбори на 
Комората, без право на глас.

Член 30
Претседателот на Извршниот одбор ги врши следни-

те работи:
1) ги свикува и раководи со седниците на Извршни-

от одбор;

2) ги подготвува седниците на Извршниот одбор;
3) потпишува  акти  што  ги  донесува Извршниот 

одбор и се грижи за нивно спроведување;
4) подготвува материјали за седници на Собрани-

ето, заедно со Претседателот на Комората и секретарот 
на Стручната служба на Комората, во соработка со 
претседателот на Собранието на Комората;

5) редовно го информира Претседателот на Комора-
та за иницијативите и предлозите на Извршниот одбор, 
Регионалните одбори, останатите органи и тела на Ко-
мората, како и активните членови на Комората;

6) се грижи за спроведување на одлуките донесени 
од Собранието и

7) подготвува извештај за својата работа и работата 
на Извршниот одбор.

Претседателот на Извршниот одбор, во случај на не-
гово отсуство, го заменува еден од неговите двајца за-
меници. Претседателот на Извршниот одбор определу-
ва еден од неговите заменици кој ќе ги свикува и води 
седниците на Извршниот одбор на Комората во негово 
отсуство. Во случај Претседателот на Извршниот од-
бор да не го определи едниот од замениците кој ќе ја 
свикува и води седницата, Извршниот одбор со мно-
зинство гласови од присутните членови определува кој 
од замениците ќе ја води седницата.

Член 31
Одлуките, заклучоците и извештаите од седниците 

на Извршниот одбор, значајни за обврските и правата 
на докторите на стоматологија, се објавуваат на web-
страната на Комората.

3. НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 32
Надзорниот одбор врши надзор над законитоста и 

исправноста на работењето на Комората, и тоа за:
1) користењето на средствата на Комората и матери-

јалното и финансиско работење на Комората, како и 
надзор врз книгите и актите поврзани со материјалното 
и финансиското работење;

2) остварувањето на правата и извршувањето на об-
врските на членовите на Комората согласно закон и 
овој Статут;

3) спроведување на Статутот и другите општи акти 
на Комората;

4) користењето на средствата за работа на Стручна-
та служба на Комората;

5) врши надзор врз работата на органите на Комо-
рата;

6) врши надзор врз финансиската работа на Регио-
налните одбори и

7) врши и други работи определени со овој Статут и 
другите акти на Комората.

Надзорниот одбор за својата работа и за констатира-
ната состојба поднесува извештај до Собранието на Ко-
мората.

Член 33
Надзорниот одбор е составен од пет члена, кои се 

избираат од активните членови, со најмалку два (2) ли-
ценцни периоди во Комората.

Членовите на Надзорниот одбор се избираат со мно-
зинство гласови од вкупниот број делегати во Собрани-
ето, на предлог на Претседателот на Собранието, за пе-
риод од четири години и може да бидат повторно из-
брани. 
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До изборот на нов состав на Надзорниот одбор, чле-
новите на Надзорниот одбор продолжуваат да ја вршат 
својата функција, но не подолго од една година по исте-
кот на мандатот.

Член на Надзорен одбор може да биде разрешен на 
барање на најмалку 20 (дваесет) делегати на Собрание-
то или на барање на Претседателот на Собранието, со 
мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Соб-
ранието, со јавно гласање.

Претседателот и заменикот на претседателот на 
Надзорниот одбор се избираат од членовите на Надзор-
ниот одбор, на предлог на претседателот на Собрани-
ето.

За претседател и заменик на претседателот на Над-
зорниот одбор може да биде избран само активен член 
на Комората од најмалку два лиценцни периоди, кој не 
е пензионер или кој во следниот период за времетрае-
ње на мандатниот период не исполнува услови за закон-
ско пензионирање, кој е здравствен работник вработен 
во здравствена установа на неопределено и полно ра-
ботно време и има најмалку еден мандат искуство во ра-
ботата на органите на Комората.

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува и ги 
води седниците на Надзорниот одбор.

Претседателот на Надзорниот одбор, во случај на 
негово отсуство, го заменува неговиот заменик.

Член на Надзорен одбор не може истовремено да би-
де член на други постојани органи и тела на Комората.

Надзорниот одбор за својата работа е одговорен 
пред Собранието и му поднесува извештај по потреба, 
а најмалку еднаш годишно.

Начинот на работата на Надзорниот одбор се ут-
врдува со Деловник за работа.

4. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА

Член 34
Претседателот на Комората ги врши следниве ра-

боти:
1) ја претставува и застапува Комората и раководи 

со нејзината работа согласно законите и овој Статут;
2) се грижи за спроведување и извршување на одлу-

ките донесени на седница на Собранието и бара редов-
ни информации од Извршниот одбор;

3) се грижи одлуките и другите акти што ги носат 
Собранието и другите органи, тела и комисии на Комо-
рата да бидат засновани на закон, овој Статут и други-
те акти на Комората;

4) ја координира работата на Комората преку ко-
ординација на работата на Извршниот одбор со други-
те органи и тела, комисиите и Регионалните одбори на 
Комората;

5) на крајот од годината поднесува извештај пред 
Собранието за својата работа и за работата на органите 
и телата на Комората;

6) се грижи за остварување на соработка со другите 
комори, стоматолошки друштва и здруженија, институ-
ции, органи и организации од областа на здравството;

7) ги потпишува сите документи од материјално и 
финансиско работење на Комората;

8) ги потпишува меморандумите, спогодбите и дого-
ворите што ги склучува Комората;

9) донесува правни акти и склучува правни дела, чи-
ја вредност не надминува 3.000,00 (три илјади) евра во 
денарска противвредност и останати правни дела и 
правни акти чија вредност надминува 3.000,00 (три ил-
јади) евра во денарска противвредност, согласно одред-

бите на член 21 став 1 алинеја 24 и член 27 став 2 али-
неја 13;

10) поднесува писмен извештај до Министерството за 
здравство за спроведувањето на јавните овластувања;

11) одржува редовни контакти со државните органи 
и институции, поради остварување на целите и задачи-
те на Комората;

12) именува и разрешува секретар на Стручната 
служба на Комората;

13) предлага на Собранието двајца заменици на 
Претседателот на Комората;

14) во консултација со Извршниот одбор, донесува 
одлуки за материјалното и финансиското работење на 
Комората;

15) му предлага на Извршниот одбор кандидати за 
избор и разрешување на главен и одговорен уредник и 
уредувачки одбор на списанието на Комората;

16) заедно со Претседателот и членовите на Из-
вршниот одбор, по востановениот редослед на К-4 гру-
пата, како покровител, го организира Конгресот насло-
вен како “Нови технологии во стоматологијата”;

17) формира повремени работни тела (комисии, од-
бори и сл.) и

18) врши и други работи утврдени со овој Статут 
или со други акти на Комората.

Член 35
Претседателот на Комората го избира Собранието 

на Комората од редот на своите членови со верифици-
ран мандат.

Претседател на Комората, се избира за период од пет 
(5) години и исто лице може да биде избрано најмногу во 
два последователни мандати, со можност за повторно кан-
дидирање по пауза од еден мандатен период.

Кандидат за Претседател на Комората може да биде 
само активен член на Комората од најмалку два лиценц-
ни периода, кој не е пензионер, кој е здравствен работ-
ник вработен во здравствена установа на неопределено 
работно време, и има најмалку два мандати искуство 
во работата на органите на Комората, како и да има спо-
собност да воспоставува соработки со институциите на 
државата кои имаат ингеренции во работата на стомато-
логијата, другите стручни друштва, здруженија и комо-
ри и способност за воспоставување на меѓународна со-
работка на Комората.

Овластени предлагачи на кандидат за Претседател 
на Комората може да бидат најмалку три Регионални 
одбори, после верификацијата на нивните мандати или 
најмалку 20 (дваесет) делегати на новиот собраниски 
состав, после верификација на нивните мандати.

Предлогот за кандидат за Претседател, кога овлас-
тен предлагач се Регионалните одбори, мора да биде 
усвоен на официјална седница на Регионалниот одбор 
во новоизбраниот состав. Предлогот е важечки докол-
ку за него гласале мнозинство од членовите на Регио-
налниот одбор.

Предлогот за кандидат на Претседател, кога овлас-
тен предлагач е Регионалниот одбор, заедно со записни-
кот во оригинал од седницата на Регионалниот одбор, 
мора да содржи образложение за квалитетот на канди-
датот кој го предлагаат.

Предлогот за Претседател на Комората од Региона-
лен одбор се доставува најдоцна 21 (дваесет и еден) 
ден по одржувањето на конститутивно - изборната сед-
ница и верификацијата на мандатите на делегатите на 
Собранието, во архивата на Стручната служба на Комо-
рата, а адресиран до Централната изборна комисија.
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Предлогот кој потекнува од најмалку 20 делегати 
со верифициран мандат од новиот собраниски состав 
се доставува најдоцна 21 (дваесет и еден) ден по одржу-
вањето на конститутивно - изборната седница и верифи-
кацијата на мандатите на делегатите на Собранието, во 
архивата на Стручната служба на Комората, а адресира-
ни до Централната изборната комисија.

Централната изборна комисија со свој акт утврдува 
кои кандидати се предложени според пропишаните ста-
тутарни процедури и кои кандидати се прифатени како 
предлози за Претседател на Комората.

Актите од ставот 7 и 8 на овој член, како и сите дру-
ги акти на Централната изборната комисија се конечни 
и заинтересираните лица немаат право на правен лек 
против истите.

Кандидатите за претседател имаат обврска да подне-
сат пишана програма во која ќе ги изнесат своите ставо-
ви и активноста за решавање на проблемите во инге-
ренција на Комората, како и изјава за прифаќање на 
кандидатурата за претседател, заедно со предлогот, и 
во рокот од став 7 на овој член.

Кандидатите, во време од десет минути може да ја 
изнесат својата програма на изборната седница на Соб-
ранието.

Изборот на Претседател на Комората го врши Соб-
ранието со тајно гласање. За избран се смета кандида-
тот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број де-
легати во Собранието.

По изборот на функцијата Претседател на Комората, 
истиот престанува да е делегат на Собрание, а на местото 
нов делегат на Собрание стапува следниот член на Регио-
налниот одбор со најголем број на гласови од Регионални-
от одбор од кој доаѓа избраниот претседател. 

Доколку бројот на членовите на Регионалниот од-
бор од определениот регион од кој треба да се пополни 
Собранието и кој имал најголем број на гласови на по-
следните одржани избори е исцрпен, се постапува сог-
ласно одредбите од Правилникот за избор и отповику-
вање на членови во регионални одбори, делегати во 
Собрание и Претседател на Стоматолошката комора на 
Македонија, а кои се однесуваат на редовни избори за 
членови на регионални одбори и делегати во Собрание-
те на Комората.

Постапката за избор на Претседател подетално се 
разработува со посебен акт и со Деловникот за работа 
на Собранието.

Член 36
Собранието на Комората избира двајца заменици на 

Претседателот, на предлог на Претседателот на Комо-
рата, кои го заменуваат Претседателот во случај на не-
гово отсуство.

Замениците на Претседателот се избираат од редот 
на членовите на Комората и имаат најмалку два (2) ли-
ценцни периоди во Комората и најмалку еден мандат 
искуство во работата на органите на Комората, со мно-
зинство гласови од вкупниот број делегати во Собрани-
ето, на предлог на Претседателот на Комората, со јавно 
гласање.

Замениците на Претседателот на Комората, се изби-
раат за период од пет (5) години и исто лице може да 
биде избрано најмногу во два последователни мандати, 
со можност за повторно кандидирање по пауза од еден 
мандатен период.

Заменикот на Претседателот на Комората може да 
биде отповикан на предлог на најмалку 20 (дваесет) де-
легати на Собранието или на предлог на Претседателот 
на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број 
делегати во Собранието, со јавно гласање.

Претседателот одлучува кој од неговите двајца заме-
ници ќе го заменува во негово отсуство.

Во случај Претседателот предвреме да го заврши 
мандатот од која било причина, Собранието на предлог 
на три Регионални одбори или 20 (дваесет) делегати на 
Собранието, одлучува кој од двајцата заменици на 
Претседателот ќе ја извршува функцијата Претседател 
на Комората до спроведување на нови редовни избори 
за Претседател на Комората и кој во рок од 45  дена ќе 
ги распише истите.

Член 37
Предлог за разрешување на Претседателот на Комо-

рата до Собранието може да поднесат најмалку 20 (два-
есет) делегати на Собранието или најмалку три Регио-
нални одбори.

Претседателот на Комората може да биде отпови-
кан со мнозинство гласови од вкупниот број делегати 
во Собранието, со тајно гласање.

5. СУД НА ЧЕСТА

Член 38
Судот на честа е орган на Комората, кој на барање 

од Обвинителот на Комората, согласно овој Статут и 
актите на Комората, расправа и одлучува за одговорнос-
та на докторите на стоматологија за сторена повреда од 
етичка, деонтолошка и професионална гледна точка, за 
повредa на законот, Статутот и Кодексот на стомато-
лошката етика и деонтологија и непочитување на одлу-
ките и актите на Комората.

Член 39
Судот на честа, во вршењето на својата работа е не-

зависен и суди врз основа на закон, Статутот на Комо-
рата, Кодексот на стоматолошката етика и деонтоло-
гија, релевантните етички кодекси и меѓународни кон-
венции и Деловникот за работа на Судот на честа.

Судот на честа одлучува во постапка пропишана со 
Деловник за работа на Судот на честа.

Деловникот за работа на Судот на честа го носи 
Собранието на Комората.

Член 40
Судот на честа го сочинуваат Претседател и најмал-

ку 15 (петнаесет) членови.
Претседателот на Судот на честа се избира од редот 

на членовите на Комората, кои се активни членови од 
најмалку 2 (два) лиценцни периоди во Комората.

За Претседател на Судот на честа може да биде из-
бран само активен член на Комората, кој не е пензио-
нер и кој во следниот период за времетраење на мандат-
ниот период не исполнува услови за законско пензиони-
рање и има најмалку еден мандат искуство во работата 
на органите на Комората.

Членовите на Судот на честа се избираат од редот 
на членовите на Комората, кои се активни членови од 
најмалку еден (1) лиценцен период на Комората. Прет-
седателот и членовите на Судот на честа се избираат со 
мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Соб-
ранието, на предлог наКомисијата за избори и имену-
вања, со мандат од пет (5) години и може да бидат пов-
торно избрани, најмногу уште еднаш последователно, 
при што може да бидат избрани повторно по пауза од 
еден мандатен период. 

Член на Судот на честа може да биде разрешен на 
барање на  најмалку дваесет (20) делегати на Собрани-
ето, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати 
во Собранието, со јавно гласање.
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До изборот на нов состав на Судот на честа, члено-
вите на Судот на честа продолжуваат да ја вршат своја-
та функција, но не подолго од една година по истекот 
на мандатот.

Во работата на Судот на честа може да учествуваат 
и истакнати правници, без право на одлучување.

Во Судот на честа не може да бидат избрани: Претсе-
дателот на Комората, членовите на Извршниот и Надзор-
ниот одбор, членовите на другите тела и комисии, како и 
вработените во Стручната служба на Комората.

Член 41
Судот на честа суди во судски совети.
Судот на честа е организиран во Првостепен судски 

совет, составен од три члена и Второстепен судски со-
вет, составен од пет члена.

Претседателот на Судот на честа претседава со Вто-
ростепениот судски совет и истиот не може да се јави 
како член на Првостепен судски совет.

Второстепениот судски совет одлучува по повод 
жалба на одлуката од Судот на честа од прв степен. Од-
луките на Второстепениот судски совет се конечни.

Составите на судските совети од став 2 од овој член 
ги утврдува претседателот на Судот на честа.

Судот на честа за својата работа е одговорен пред 
Собранието и му поднесува годишен извештај за своја-
та работа.

Судот на честа води евиденција за изречените мер-
ки за повреда на законите, Статутот и Кодексот на сто-
матолошката етика и деонтологија.

6. ОБВИНИТЕЛ НА КОМОРАТА И БРАНИТЕЛИ

Член 42
Собранието на Комората избира Обвинител и заме-

ници на Обвинителот на Комората од редот на членови-
те на Комората, кои се активни членови во Комората 
од најмалку два лиценцни периоди, кои не се пензионе-
ри или кои во следниот период за времетраење на ман-
датниот период не исполнуваат услови за законско пен-
зионирање и имаат најмалку еден мандат искуство во 
работата на органите на Комората.Обвинител и замени-
ци на Обвинителот на Комората се избираат со мно-
зинство гласови од вкупниот број делегати во Собрани-
ето, на предлог наКомисијата за избори и именувања, 
за период од пет (5) години и може да бидат повторно 
избрани, најмногу уште еднаш последователно, при 
што може да бидат избрани повторно по пауза од еден 
мандатен период. 

До изборот на нов Обвинител и заменици на Обви-
нителот, избраните Обвинител и заменици на Обвини-
тел, продолжуваат да ја вршат својата функција, но не 
подолго од  една година по истекот на мандатот.

Член 43
Обвинителот на Комората има право и должност да 

поведе постапка против членот на Комората за кој по-
стои правосилна пресуда за повреда на закон.

Во случај на повреда на Кодексот на стоматолошка-
та етика и деонтологија, Обвинителот има право и 
должност да поведе постапка пред Судот на честа про-
тив член на Комората.

Обвинителот го поднесува и застапува обвинението 
и е самостоен и независен во својата работа.

Обвинителот на Комората работи согласно Делов-
ник за работа на Обвинителот на Комората, кој го носи 
Собранието на Комората.

Член 44
Пријава за поведување постапка пред Судот на чес-

та до Обвинителот на Комората може да поднесат: 
- органите и телата на Комората, 
- Регионалните одбори на Комората, 
- Министерството за здравство, 
- релевантните стоматолошки друштва и здруже-

нија, 
- директор на јавна здравствена установа, по прет-

ходно мислење од Стручниот колегиум, 
- работодавач во приватна здравствена установа, 
- Фондот за здравствено осигурување на Република 

Северна Македонија и
- Обвинителот.

Член 45
Собранието избира најмалку 10 (десет) бранители 

на Комората од редовите на членовите на Комората, со 
мандат од пет (5) години, кои се активни членови од 
најмалку еден (1) лиценцен период на Комората.

До изборот на нови бранители, избраните браните-
ли продолжуваат да ја вршат својата функција, но не 
подолго од  една година по истекот на мандатот.

Бранителите на Комората ги бранат интересите на 
тужениот член на Комората во постапката пред Судот 
на честа.

Интересите на тужениот доктор пред Судот на 
честа, во кој било степен, може да ги брани и самиот об-
винет, еден или повеќе бранители на Комората или ад-
вокат ангажиран од тужениот.

Член 46
Бранителот на Комората работи согласно Деловник 

за работа на бранител на Комората, кое го носи Собра-
нието на Комората.

Член 47
Организацијата и другите прашања во врска со рабо-

тата на Обвинителот на Комората, неговите заменици и 
бранителите, се уредуваат со акт донесен од Собрани-
ето.

VI. КОМИСИИ НА КОМОРАТА

Член 48
Комората има постојани комисии што се формира-

ни согласно со овој Статут или со одлука на Собрани-
ето. 

Комората има и повремени комисии, како помошни 
работни тела на Комората, кои што се формирани со од-
лука на Извршниот одбор или со одлука на Претседате-
лот на Комората.

Комисиите, за прашањата од својата работа, зазема-
ат ставови, даваат мислења, предлози и препораки и до-
несуваат одлуки и заклучоци.

Член 49
Претседателот и членовите на постојаните комисии 

се предлагаат од редот на активните членови на Комо-
рата, а ги избира Собранието на Комората, на предлог 
наКомисијата за избори и именувања, со мандат од пет 
(5) години, освен членовите на Комисијата за избори и 
именувања, кои ги избира Собранието, на предлог на 
претседателот на Собранието.

До изборот на нов состав на постојаните комисии, 
избраните комисии продолжуваат да ја вршат својата 
функција, но не подолго од една година по истекот на 
мандатот.
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Претседател или член на постојана комисија не мо-
же да биде претседател или член во друга постојана ко-
мисија.

Постојаните комисии може да формираат и свои ра-
ботни групи.

Составот, надлежностите и начинот на работата на 
постојаните комисии се регулираат со посебни деловни-
ци за секоја комисија одделно, кои за секоја комисија 
одделно ги носи Собранието на Комората.

Повремените комисии се формираат со одлука на 
Претседателот на Комората или со одлука на Извршни-
от одбор, а заради извршување на одделни задачи на 
Комората. Со одлуката за формирање се определува 
составот, задачите и овластувањето на времената коми-
сија. Со завршувањето на задачите заради кои е форми-
рана, престанува постоењето на повремената комисија. 

Комисиите за својата работа се одговорни пред орга-
ните на Комората.

Член 50
Информација за донесените ставови, мислења, пред-

лози, препораки, одлуки и заклучоци од одржаните сед-
ници на комисиите се доставуваат до Извршниот одбор 
и до Претседателот на Комората, најдоцна 8 (осум) де-
на од денот на нивното донесување.

Одредбата од став 1 не се применува на работењето 
на Централната изборна комисија.

Член 51
Комората ги има следните постојани комисии:
1) Комисија за стручни стоматолошки прашања, сос-

тавена од пет (5) члена;
2) Комисија за стоматолошка етика и деонтологија, 

составена од пет (5) члена;
3) Комисија за економски прашања, составена од 

три (3) члена;
4) Комисија за развој на стоматолошкиот здрав-

ствен систем, составена од три (3) члена;
5) Централна изборна комисија, составена од пет 

(5) члена;
6) Комисија за стручен надзор, составена од три (3) 

члена; 
7) Комисија за доделување награди, составена од 

три (3) члена;
8) Комисија за статутарни и правни прашања, соста-

вена од три (3) члена;
9) Комисија за информативно – пропагандна и изда-

вачка дејност, составена од три (3) члена;
10) Комисија за меѓународна соработка, составена 

од три (3) члена;
11) Комисија за управување со Фондот за взаемна 

помош, составена од три (3) члена и
12) Комисија за избори и именувања, составена од 

три (3) члена.

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОМОРАТА

Член 52
Комората е организирана во Регионални одбори, ко-

ишто опфаќаат една или повеќе општини или дел од ед-
на општина, во зависност од бројот на докторите на сто-
матологија, активни членови на Комората, кои имаат 
адреса на живеење на подрачјето на Регионалниот од-
бор.

1. РЕГИОНАЛНИ ОДБОРИ

Член 53
Регионалните одбори на Комората го претставуваат 

и организираат севкупното членство на докторите на 
стоматологија од една или повеќе општини или дел од 
општина.

Член 54
Регионални одбори се основаат за следниве подрач-

ја на општини:
1) Регионален одбор Делчево, за подрачјето на оп-

штините: Делчево, Берово и Пехчево и Македонска Ка-
меница;

2) Регионален одбор Битола, за подрачјето на оп-
штините: Битола, Могила, Новаци, Ресен и Демир Хи-
сар;

3) Регионален одбор Велес, за подрачјето на општи-
ните: Велес, Градско и Чашка;

4) Регионален одбор Гевгелија, за подрачјето на оп-
штините: Гевгелија, Дојран, Валандово и Богданци;

5) Регионален одбор Гостивар, за подрачјето на оп-
штините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша, 
Дебар и Центар Жупа;

6) Регионален одбор Кавадарци, за подрачјето на оп-
штините: Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Ка-
пија;

7) Регионален одбор Кичево, за подрачјето на оп-
штина Кичево и Пласница;

8) Регионален одбор Кочани, за подрачјето на оп-
штините: Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново – Обле-
шево;

9) Регионален одбор Куманово, за подрачјето на оп-
штините: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Ран-
ковце, Старо Нагоричане и Липково;

10) Регионален одбор Охрид, за подрачјето на оп-
штините: Охрид и Дебарца;

11) Регионален одбор Прилеп, за подрачјето на оп-
штините: Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Крушево, 
Македонски Брод;

12) Регионален одбор Струга, за подрачјето на оп-
штините: Струга и Вевчани;

13) Регионален одбор Струмица, за подрачјето на 
општините: Струмица, Василево, Босилово и Ново 
Село;

14) Регионален одбор Тетово, за подрачјето на оп-
штините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегу-
новце и Теарце;

15) Регионален  одбор  Штип,  за  подрачјето  на  оп-
штините: Штип, Карбинци, Радовиш и Конче;

16) Регионален одбор Центар, за подрачјето на оп-
штина Центар;

17) Регионален одбор Карпош, за подрачјето на оп-
штините: Карпош, Ѓорче Петров и Сарај;

18) Регионален одбор Кисела Вода, за подрачјето на 
општините: Кисела Вода, Сопиште, Студеничани и Зе-
лениково;

19) Регионален одбор Аеродром, за подрачјето на 
општина Аеродром;

20) Регионален одбор Гази Баба, за подрачјето на 
општините Гази Баба, Илинден, Петровец и Арачи-
ново;

21) Регионален одбор Чаир, за подрачјето на општи-
ните: Чаир, Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево;

22) Регионален одбор Свети Николе, за подрачјето 
на општините: Свети Николе, Лозово, Пробиштип.

Член 55
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Регионалните одбори на Комората ги спроведуваат ак-
тите, одлуките, ставовите и заклучоците на органите на 
Комората за своето подрачје и ги имаат следните задачи:

- негуваат добри односи меѓу членовите на Комора-
та и ги разрешуваат споровите меѓу нив;

- доставуваат барање до Комисијата за стоматолош-
ка етика и деонтологија на Комората, за посредување и 
медијаторство во решавање на спорови меѓу стоматоло-
зите кои не можеле да бидат решени во одборот;

- покренуваат постапка пред Судот на честа;
- примаат и разгледуваат иницијативи и предлози и 

на барање на докторите на стоматологија од своето под-
рачје, ги доставуваат до органите на Комората;

- го информираат Извршниот одбор за состојбата во 
својот регион;

- редовно да ги информираат своите членови за ак-
тивностите на Комората,

- располагаат со средствата на одборот во рамките 
на законот и актите на Комората;

- спроведуваат изборни активности и избори за чле-
нови во органите на Комората согласно актите на Комо-
рата;

- предлагаат до Извршниот одбор можни кандидати 
за членови на комисиите;

- учествуваат во изработката на предлогот на мрежа-
та на стоматолошки ординации и здравствени установи 
каде што се врши стоматолошка дејност на своето тери-
торијално подрачје;

- преземаат мерки против нелегална работа во сто-
матологијата;

- соработуваат со органите на Комората;
- соработуваат со органите на локалната самоупра-

ва и заедно со истите ги решаваат проблемите што ги 
засегаат докторите на стоматологија;

- ги доставуваат барањата за добивање средства од 
Фондот за взаемна помош на членовите на Комората 
од своето подрачје до Комисијата за управување со 
фондот за взаемна помош и

- вршат и други работи определени со Статутот и 
други акти на Комората.

Член 56
Регионалните одбори се состојат од пет члена и тоа: 

претседател, заменик – претседател, секретар и два 
члена.

Претседателот ги води и координира работите и ги 
свикува седниците на Регионалниот одбор.

Регионалниот одбор ги донесува одлуките со мно-
зинство гласови од вкупниот број на членови.

Регионалните одбори најмалку еднаш во календар-
ска година свикуваат собир на докторите на стоматоло-
гијата од своето подрачје на којшто поднесуваат извеш-
тај за својата работа и на којшто се повикуваат прет-
ставници на органите на Комората.

Работата на Регионалните одбори се уредува со Де-
ловник за работа, кој го носи Собранието на Комората.

Претседателите на Регионалните одбори еднаш во 6 
(шест) месеци поднесуваат извештај за своите активнос-
ти до Претседателот на Комората и пред Извршниот од-
бор.

Член 57
Кандидат за член на Регионален одбор на Комората 

може да биде само активен член на Комората, кој не е 
пензионер, на кој не му е изречена мерка од Судот на 
честа на Комората најмалку две години пред денот на 
распишување на избори и кој има искуство како акти-
вен член на Комората најмалку еден лиценцен период.

Кандидат за член на Регионален одбор по исклучок 
од став 1 на член 57 може да е и активен член на Комо-
рата кој не го исполнува условот од најмалку еден ли-
ценцен период, доколку се работи за прв лиценцен пе-
риод, а кандидатот се занимава со стоматолошка здрав-
ствена дејност како доктор на стоматологија во здрав-
ствена установа на неопределено и полно работно вре-
ме од најмалку 60% од лиценцниот период.

Сите активни членови на Комората, кои го исполну-
ваат условот од претходните ставови, став 1 и 2 на 
член 57, може да бидат предложени од други членови 
на Регионален одбор или да се предложат самостојно 
за член на Регионален одбор, на официјалниот собир 
на доктори на стоматологија–членови на Комората, за 
определен регион.

Секој предлог за член на Регионален одбор задолжи-
телно треба да е образложен со презентирање на морал-
ните, стручните и организационите способности.

Собирот на доктори утврдува 2 (два) кандидата пове-
ќе за избор од бројот на членови на Регионалниот одбор.

Доколку има повеќе кандидати од предвидениот 
број, присутните доктори на стоматологија на собирот 
на Регионалниот одбор, со јавно гласање се изјаснуваат 
за секој кандидат поединечно. 

Докторите кои ќе добијат најмногу гласови станува-
ат кандидати за членови на Регионален одбор и ја сочи-
нуваат листата на предложени кандидати за членови на 
Регионални одбори, која се доставува до Централната 
изборна комисија на Комората.

Изборот на членови на Регионалните одбори се 
врши со тајно гласање од листа на предложени кандида-
ти за членови на Регионални одбори.

Мандатот на членовите на регионалните одбори е 
пет (5) години. 

Начинот на избор на членови на Регионалните одбо-
ри и делегатите во Собранието на Комората се регули-
ра со посебен акт на Собранието на Комората.

Член 58
Регионалните одбори се финансираат со дел од чле-

нарината на Комората, определен со одлука на Собра-
нието и согласно актот со кој се регулира финансиско-
то работење на Комората.

2. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА

Член 59
Стручните, административно-техничките, помошни-

те и другите работи за потребите на Комората ги врши 
Стручната служба на Комората.

Стручната служба на Комората врши работи во 
врска со:

- спроведувањето на Статутот, одлуките, заклучоци-
те и другите акти што ги донесуваат Собранието и орга-
ните на Комората;

- примената на законите и подзаконските акти што 
се однесуваат на работењето на Комората и остварува-
њето на нејзините цели и задачи;

- спроведување на постапките за издавање, обнову-
вање, продолжување, одземање на лиценците за ра-
бота;

- го води и ажурира Регистарот на издадени, обно-
вени, продолжени и одземени лиценци на докторите по 
стоматологија;

- води писмена и електронска евиденција на сите 
доктори на стоматологија, членови на Комората;
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- стручно ги подготвува сите предлози на акти, ин-
формации и други материјали што треба да бидат пред-
мет на расправа пред органите на Комората и

- врши други работи во врска со работата на Комо-
рата.

Член 60
Работата на Стручната служба ја организира и ја ра-

ководи секретар на Стручната служба на Комората.
За секретар на Стручната служба на Комората може 

да биде избрано лице со завршено најмалку високо об-
разование.

Секретарот на Стручната служба на Комората е во 
редовен работен однос и професионално ги врши рабо-
тите од надлежност на Комората.

Секретарот на Стручната служба се именува со од-
лука од Претседателот на Комората, по претходно рас-
пишан јавен оглас за вработување или од редот на вра-
ботените во Стручната служба на Комората.

Секретарот на Стручната служба на Комората:
- раководи и се грижи за организирање на работата 

на секторите во Стручната служба на Комората;
- ја кординира работата на Стручната служба за пот-

ребите на органите и телата на Комората, учествува и 
се грижи при подготвувањето и организирањето на сед-
ниците на органите и телата на Комората и дистрибуи-
рање на работните материјали; 

- му помага на Претседателот на Комората, во сора-
ботка и согласно упатствата на Претседателот на Комо-
рата, обезбедува спроведување и извршување на одлу-
ките и другите акти на органите на Комората; 

- ги спроведува упатствата за работа на Претседате-
лот на Комората;

- се грижи за благовремено и редовно информирање 
на членовите и Регионалните одбори за активностите и 
одлуките на органите и телата на Комората;

- ги следи законските прописи од областа на здрав-
ството и другите прописи од важност за работата на Ко-
мората;

- се грижи и ги чува печатот и штембилот на Комо-
рата и

- врши и други работи во согласност со Статутот и 
другите акти на Комората.

За својата работа, секретарот одговара пред Претсе-
дателот на Комората.

Член 61
Бројот на вработените во Стручната служба и нив-

ните задачи го утврдува Извршниот одбор, со акти за 
организација и систематизација на работните места и 
опис на работните задачи на Стручната служба на Ко-
мората, при што се води сметка за соодветна и правич-
на застапеност на припадниците на заедниците.

Платите и другите права на вработените во Стручна-
та служба на Комората се утврдуваат согласно закон и 
актите на Комората.

Извршниот одбор донесува Правилник за плата, на-
доместоци на плата, наградување и санкционирање на 
Стручната служба на Комората.

VIII. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
НА КОМОРАТА

Член 62
Финансиското – материјалното работење на Комора-

та се врши врз основа на финансискиот план кој го до-
несува Собранието на Комората.

Финансиско – материјалното работење се извршува 
преку денарска и девизна жиро – сметка на Комората.

Член 63
Комората остварува приходи од:
- членарини што ги плаќаат нејзините членови;
- средства по план/програма за вршење на надзор 

над стручната работа од буџетот на Министерството за 
здравство;

- надоместок за услуги што ги врши Комората;
- приходи од акредитирани и организирани кон-

греси, семинари, симпозиуми, курсеви, предавања, со-
ветувања и сл.;

- приходи од издавачка дејност;
- од прилози и подароци;
- донации и
- други извори.
Висината на членарината на годишно ниво, со од-

лука, ја определува Собранието на Комората.

Член 64
Комората има свој имот и приходи и нив може да 

ги стекнува во согласност со законските прописи.
Имотот припаѓа на сите членови на Комората кои 

континуирано плаќале членарина во лиценцниот пе-
риод.

Имотот на Комората го сочинува недвижен имот, 
инвентар и друг подвижен имот, имотни права, хартии 
од вредност, парични средства и друго. Со средствата и 
имотот Комората располага самостојно, во согласност 
со законите и прописите, Статутот и другите акти на 
Комората.

Член 65
Средствата добиени од уплата на членарините се ко-

ристат за:
- остварување на право на сопственост на Комората 

над недвижен и  подвижен имот, како и тековно одржу-
вање на имотот кој е сопственост на Комората;

- исплата на даноци, придонеси и други јавни да-
вачки;

- исплата на плати, надоместоци и тро,шоци за врабо-
тените и привремено ангажираните лица за работата на 
Комората кои оправдано делувале во нејзин интерес;

- надоместоци за тековни трошоци за организирање 
на седници, собири, состаноци на органите и тела на 
Комората и др.

IX. ВРШЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА

Член 66
Јавни овластувања кои согласно Законот за здрав-

ствена заштита ѝ се доверени на Комората од страна на 
Министерството за здравство се:

1) издавање, обновување, продолжување и одзема-
ње на лиценци за работа;

2) водење регистар на издадени, обновени, продол-
жени и одземени лиценци;

3) вршење стручен надзор над работата на здрав-
ствените установи и здравствените работници;

4) определува едукатори и ги определува поблиски-
те критериуми што треба да ги исполнуваат едукатори-
те за спроведување на пробната работа во однос на об-
разованието и работното искуство и

5) донесување општи акти согласно закон, а со сог-
ласност на министерот за здравство.

Член 67
Комората издава, обновува и продолжува лиценца 

за работа врз основа на писмено барање поднесено од 
докторот по стоматологија кој ги исполнува условите 
утврдени во Законот за здравствената заштита.
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Комората води Регистар на издадени, обновени, про-
должени и одземени лиценци за работа за доктори на 
стоматологија кои вршат стоматолошка дејност врз ос-
нова на нивно писмено барање.

Комората, по потреба, може да воведи и други еви-
денции согласно Законот и со овој Статут.

Сигурноста и тајноста на податоците се гарантира 
согласно со прописите за заштита на лични податоци.

Условите, начинот на запис, формата, содржината и 
водењето на Регистрите се пропишани со акт на Комо-
рата, на кој министерот за здравство дава согласност.

Член 68
Комората врши надзор над стручната работа на 

здравствените установи и другите установи кои вршат 
здравствена дејност и на здравствените работници сог-
ласно Законот за здравствената заштита, заради контро-
ла над стручната работа на здравствените работници и 
здравствените установи, спроведување на стручните 
упатства, оценка на стручната работа, како и проценка 
на условите и начинот на укажување на здравствената 
заштита, а согласно одредбите на Законот за здравстве-
ната заштита и соодветните подзаконски акти.

По завршување на надзорот над стручната работа, 
се подготвува и доставува извештај за надзорот до Ми-
нистерот за здравство и до установата во која е из-
вршен надзорот.

Член 69
Комората определува едукатори и ментори под чиј 

надзор се спроведува пробната работа, како и стомато-
лошки здравствени установи каде што се спроведува 
пробната работа на докторите на стоматологија.

По завршувањето на пробната работа, докторот на 
стоматологија полага стручен испит пред испитна коми-
сија што ја формира Комората.

Член 70
Комората, во рамки на своето работење, а со цел 

вршење на јавните овластувања доверени со Законот за 
здравствената заштита, донесува општи акти согласно 
со закон, а со согласност на министерот за здравство.

Општите акти од ставот 1 на овој член се носат сог-
ласно одредбите на глава XIII од овој Статут.

X. СОРАБОТКА НА КОМОРАТА СО ДРУГИ КО-
МОРИ, ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, 

ДРУШТВА И ЗДРУЖЕНИЈА

Член 71
Комората соработува со државните органи, институ-

ции, други комори и релевантни стоматолошки друш-
тва, здруженија и други организации и асоцијации за 
работи од заеднички интерес.

Член 72
Комората соработува со стоматолошки комори на 

други држави и со други меѓудржавни организации 
друштва и здруженија од областа на здравството.

Комората може да биде членка на меѓународни сто-
матолошки асоцијации.

Соработката од став 1 на овој член се остварува со 
непосредни контакти, размена на информации, публи-
кации и други извори, со организирање на советување, 
јавни трибини, со деловно и партнерско поврзување и 
други форми.

XI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА КОМОРАТА

Член 73
Комората обезбедува јавност во своето работење 

преку:
- определување на службеник за информации од ја-

вен карактер;
- утврдување на Листа на информации од јавен ка-

рактер;
- јавност на седниците на органите на Комората, ос-

вен кога тоа поинаку е определено со Статутот и други 
акти на Комората;

- информирање на членовите на Комората за своите 
активности;

- информирање на јавноста за својата работа преку 
средствата за јавно информирање, соопштенија, списа-
нието на Комората, web – страницата на Комората и со-
цијалните мрежи;

- соработка со средствата за јавно информирање и 
одржување на конференции за медиумите и

- преку други средства и начини.

Член 74
Претседателот на Комората и од него овластени ли-

ца може да даваат податоци и информации во врска со 
работата на Комората и нејзините органи и се одговор-
ни за нивната вистинитост и точност.

Лицата од претходниот став не смеат да даваат по-
датоци и информации кои според актите на Комората 
претставуваат деловна тајна или со кои би биле наруше-
ни интересите или угледот на членовите на Комората.

Член 75
Со посебен акт на Комората се определуваат испра-

вите и податоците што претставуваат деловна тајна и 
чие соопштување на неовластено лице би било спротив-
но на интересите на леновите на Комората.

XII. СПИСАНИЕ НА КОМОРАТА

Член 76
Комората издава свое информативно стручно списа-

ние што излегува по потреба, во печатена или електрон-
ска верзија, периодично, најмалку на четири месеци, 
преку кое се обезбедува навремено информирање на 
своите членови и пошироката јавност за одлуките, зак-
лучоците, ставовите, предлозите и мислењата усвоени 
на седниците на органите и телата, извештаите усвоени 
од Собранието, за организираните акредитирани и дру-
ги стручни предавања како и за други актуелности што 
се од интерес на докторите на стоматологија. Списание-
то има и стручен дел каде докторите по стоматологија 
може да ги објавуваат своите стручни искуства.

Списанието бесплатно го добиваат сите членови на 
Комората, а истото се објавува на интернет-страницата 
на Комората.

Гласилото има главен и одговорен уредник и уреду-
вачки одбор. Уредувачкиот одбор е составен од еминен-
тни стручни лица од областа на стоматологијата од Ре-
публика Северна Македонија (40%) и од други држави 
(60%).

Главниот и одговорен уредник и Уредувачкиот од-
бор, за својата работа одговараат пред Извршниот од-
бор, Претседателот на Комората и пред Собранието на 
Комората.

Член 77
Комората има своја интернет-страница, преку која 

членовите на Комората и јавноста можат да се инфор-
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мираат за нејзините активности, работа, структура и ор-
ганизација, органи и тела, за организираните акредити-
рани и други стручни предавања и сл.

Комората, во соработка со Министерството за здрав-
ство, Фондот за здравствено осигурување и други 
инстутуции или самостојно може да издава материјали 
за промотивни кампањи, промоција и афирмација на 
оралното здравје.

XIII. АКТИ НА КОМОРАТА И ПОСТАПКА ЗА ДОНЕ-
СУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ОПШТИТЕ АКТИ

Член 78
Акти на Комората се:
1) Статут на Комората;
2) Кодекс на стоматолошката етика и деонтологија;
3) Деловник за работа на Собранието;
4) Деловник за работа на Извршниот одбор;
5) Деловник за работата на Надзорниот одбор;
6) Деловник за работа на Судот на честа;
7) Деловник за работа на Обвинителот на Комо-

рата;
8) Деловник за работа на бранителите на Комората;
9) Правилник за формата, содржината и начинот на 

водењето на Регистарот на доктори на стоматологија;
10) Правилник за поблиските критериуми што тре-

ба да ги исполнуваат здравствените установи и докто-
рите под чиј надзор се спроведува пробна работа;

11) Правилник за начинот на издавање, продолжу-
вање, обновување и одземање на лиценцата за работа и 
формата и содржината на образецот на лиценцата за ра-
бота на здравствените работници со високо образова-
ние од областа на стоматологијата;

12) Правилник за состав на испитна комисија, начи-
нот на полагање на стручниот испит, начинот на про-
верка на стручните знаења и вештини и обрасци на уве-
рението за положен стручен испит на здравствени ра-
ботници со високо образование од областа на стомато-
логијата;

13) Правилник за висината на трошоците за изда-
вање, продолжување и обновување на лиценците;

14) Правилник за облиците на КСУ, критериуми за 
распоредување на облиците, критериумите за избор на 
спроведувачите на КСУ и бодовите стекнати со КСУ 
во периодот на важење на лиценцата;

15) Правилник за вршење стручен надзор над струч-
ната работа на здравствените установи и здравствените 
работници;

16) Правилник за избори и отповикување на члено-
ви на регионалните одбори, Собранието, Претседател 
на Комората и другите органи на Комората;

17) Правилник за финансиско работење, организација 
и начинот на водењето на сметководството и на други ма-
теријално – финансиски прашања на Комората;

18) Правилник за систематизација на работните мес-
та и опис на работните задачи на вработените во Струч-
ната служба на Комората;

19) Правилник за плата, надоместоци на плата, наг-
радување и санкционирање на Стручната служба на Ко-
мората;

20) Правилник за доделување награди;
21) Деловник за работата на Комисијата за стручни 

стоматолошки прашања;
22) Деловник за работата на Комисијата за стома-

толошка етика и деонтологија;
23) Деловник за работа на Комисијата за економски 

прашања;
24) Деловник за работа на Комисијата за развој на 

стоматолошкиот здравствен систем;
25) Деловник за работа на Централната изборна ко-

мисија на Стоматолошката комора на Македонија;
26) Деловник за работа на Комисијата за статутарни 

и правни прашања;
27) Деловник за работа на Комисијата за информа-

тивно, пропагандна и издавачка дејност;
28) Деловник за работа на Комисијата за меѓународ-

на соработка;
29) Деловник за работа на Комисијата за управува-

ње со фонд за взаемна помош; 
30) Правилник за управување со Фондот за взаемна 

помош;
31) Деловник за работа на Комисијата за доделува-

ње награди;
32) Деловник за работа на Комисијата за избори и 

именувања;
33) Листа на услуги и ценовник за минимални цени 

за приватни стоматолошки услуги на доктори на стома-
тологија и критериуми за огласување и рекламирање 
на здравствени стоматолошки установи;

34) други акти што ги донесуваат Собранието и ор-
ганите на Комората.

Актите на Комората се објавуваат на интернет-стра-
ницата на Комората.

Член 79
Статутот и општите акти ги подготвува Комисијата 

за статутарни и правни прашања.
Работниот текст на Статутот се поставува на интер-

нет-страницата на Комората за разгледување и давање 
предлози, идеи и забелешки од членовите на Комората. 
Периодот за разгледување и давање предлози, идеи и 
забелешки од членовите на Комората трае 21 (дваесет 
и еден) ден.

Откако работниот текст на Статутот ќе се објави на 
интернет-страницата на Комората, членовите на Комо-
рата своите предлози и забелешки ги доставуваат на е-
маил адресата на претседателите на своите Регионални 
одбори во рокот определен од ставот 2 на овој член, 
кои потоа во рок од 8 (осум) дена по истекот на рокот 
од став 2 на овој член, истите ги доставуваат до Коми-
сијата за статутарни и правни прашања.
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      По утврдувањето на предлог–текстот, Комисијата 
за статутарни и правни прашања истиот го доставува 
на разгледување до Извршниот одбор на Комората.

Извршниот одбор ги предлага Статутот и општите 
акти за донесување на Собранието на Комората.

Член 80
Министерството за здравство дава согласност на оп-

штите акти со кои поблиску се уредува вршењето на 
јавните овластувања на Комората, чиј основ за донесу-
вање е Законот за здравствената заштита, а се објавува-
ат во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Член 81
Изменувањето и дополнувањето на Статутот и дру-

гите општи акти се врши во постапка како за нивно до-
несување, утврдени со овој Статут.

Член 82
Иницијатива за изменување или дополнување на 

Статутот може да даде Претседателот на Комората, нај-
малку 15 делегати на Собранието на Комората или нај-
малку три регионални одбори.

Измените и дополнувањата ги изготвува Комисија-
та за статутарни и правни прашања и ги доставува до 
Извршниот одбор.

Предлогот за изменување и дополнување на Стату-
тот до Собранието на Комората го поднесува Извршни-
от одбор.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 83
Започнатите постапки пред денот на влегување во 

сила на овој Статут ќе продолжат да се водат согласно 
одредбите од Статутот кој важел до денот на донесува-
ње на овој Статут.

Член 84
Започнатите мандати на избраните Претседател на 

Комора, членови на органи и тела на Комората во пери-
одот до денот на влегување во сила на овој Статут про-
должуваат согласно одредбите од овој Статут.

Претседателот на Комората, членовите на органите, 
телата и комисиите на Комората продолжуваат да ја вр-
шат својата функција сѐ до истекот на нивниот мандат.

Одредбите од член 51 од овој Статут ќе започнат да 
се применуваат по истекот на мандатот на членовите 
на Комисите избрани во периодот до денот на влегува-
ње во сила на овој Статут.

Член 85
Пречистениот текст на Статутот го содржи Стату-

тот на Стоматолошката комора на Македонија од 
24.04.2021 година, објавен во “Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија” бр. 118/2021 и Статутар-
ната одлука за измени и дополнувања на Статутот на 
СКМ бр.02-183/3 од 22.02.2023 година, донесена од 
Собранието на Комората.

Член 86
Овој Статут влегува во сила со денот на неговото 

донесување, а ќе се применува по уписот во Централни-
от регистар на Република Северна Македонија и објава 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 02-183/4 Стоматолошка комора 
27 февруари 2023 година на Македонија

Скопје Претседател на Собрание,
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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 во тек е по-

стапката по тужбата на тужителот Бојан Ќурчински од 
Скопје, ул. „Боривое Милошевски 1“ бр.19-А, против 
тужената Мелание Говендар од Дурбан, Јужноаф-
риканска Република, моментално со непознато место 
на живеење во Јар, за развод на брак. 

Се повкукува туженета Мелание Говендар од Дур-
бан, Јужноафриканска Република, моментално со 
непозната адреса на живеење во Јар, во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд и 
во тој рок да ја достави својата сегашна точна адреса 
на живеење.  

Во спротивно, нејзините интереси ќе ги застапува 
назначениот застапник, адвокатот Горан Зафировски 
од Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 12 до правосил-
ното завршување на постапката пред овој суд. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Оддел за семејни 
спорови, XX. П2. бр. 1558/22.                                  (9543) 

___________ 
  

Пред Основниот граѓански суд Скопје е поведена 
постапка 4 П2-1260/22, по тужбата на тужителката 
Емилија Хисени, против тужениот Ардијан Хисени со 
непозната адреса на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Ардијан Хисени да се јави 
во овој суд и да достави своја адреса на живеење во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, бидеј-

ќи во спротивно, неговите интереси во постапката ќе 
ги засштитува привремениот застапник, адвокатот Бил-
јана Богоевски Краљевска, со седиште на ул. „Јани 
Лукровски“ б. б., лок. 57, Скопје, која е поставена со 
Решение на овој суд бр. 4П2-1260/22 од 24.2.2023 го-
дина. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Оддел за семејни 
спорови, 4 П2-1260/22.                                             (9617) 
  

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Во Основниот суд во Кочани е поднесена тужбата 

од тужителот Станче Јованов од с. Теранци, Општина 
Чешиново-Облешево, против тужената Татјана Јовано-
ва од Кочани, за развод на брак, со вредност на спорот 
20.000 денари. 

Се повикува тужената Татјана Јованова од Кочани 
на привремена работа во странство Р Австрија, со 
непозната адреса, да се јави во Основниот суд во Коча-
ни или да постави свој полномошник кој ќе ги штити 
нејзините права и интереси во оваа постапка, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на огласот, а доколку 
тоа не го стори ќе ѝ биде поставен привремен застап-
ник, кој ќе ги штити нејзините права и интереси до 
правосилното завршување на постапката. 

Од Основен суд – Кочани, П2 бр. 103/22.        (9801) 
  

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

заведена под П2. бр. 4/23 по тужбата на тужителот 
Хилда Шпирова од Радовиш, против тужениот Роберт 
Шпиров од Радовиш, кој сега е со непозната адреса на 
живеење во Р Германија, за развод на брак, со вредност 
20.000 денари. 

Се повикува тужениот Роберт Шпиров од Радовиш, 
кој сега е со непозната адреса на живеење во Р Герма-
нија, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да 
се јави во Основниот суд во Радовиш или да определи 
полномошник кој ќе го застапува во постапката.  

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

Од Основен суд – Радовиш, П2. бр. 4/23.         (9800) 
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Огласи  
 

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

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 
судија Ирена Антоска, објавува дека со Решение 1 Ст. 
бр. 32/23 од 27.2.2023 година, се поведува претходна 
постапка за испитување на условите за отворање сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги КОЛХИДА експорт-импорт 
ДОО Скопје, со седиште на ул. „Фредерик Шопен“ бр. 
28-1/1 Скопје, со трансакциска сметка број 
210066537900175 во НЛБ банка АД Скопје, со трансак-
циска сметка број 270066537900182 во Халк банка АД 
Скопје, и со трансакциска сметка број 
380176929112118 во Прокредит банка АД Скопје, 
единствен матичен број на субјектот на уписот 
6653790, единствен даночен број 4057010510160 при 
УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на деј-
ност 46.24 – Трговија на големо со сурова, недовршена 
и довершена кожа. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање стечајна постапка на ден 24.3.2023 
година во 9:00 часот, во судница број II на I кат. 

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

цето Томе Петров, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 1/3 
Скопје. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сè до донесување 
на одлука за отворање стечајна постапка со цел да се 
избегне значително намалување на имотот и да испита 
дали должникот има имот над кој може да се отвори и 
е доволен за спроведување на стечајната постапка и на-
мирување на трошоците на стечајната постапка и поба-
рувањата на доверителите и да изготви извештај за еко-
номско-финансиската состојба на должникот.   

Се одредува општа забрана за располагање со имо-
тот на должникот.   

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

Се забранува исплати од сметките на должникот. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

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

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

Од Основен граѓански суд Скопје.                    (9547) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Сашка Трајковска, објавува дека со Решение 3 
Ст. бр. 14/23 од 24.2.2023 година, се поведува претход-
на постапка за испитување на условите за отворање 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија,  
и услуги АРЛЕЕН – МАЛИ ДООЕЛ Скопје, со седиш-
те на ул. „Козара“ бр. 68-1/лок. 9 Скопје, Центар, со 
трансакциска сметка број 300000004233116 при Комер-
цијална банка АД Скопје, единствен матичен број на 
субјектот на уписот 7283733, единствен даночен број 
4080018574231 при УЈП – Регионална дирекција Скоп-
је и шифра на дејност 56.30 – Подготовка и послужува-
ње на пијалаци. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање стечајна постапка на ден 13.3.2023 
година во 10:00 часот, во судница број XXIV на III кат 
нов дел. 

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

цето Томе Петров, од Скопје, ул. „Франклин Рузвелт“ 
бр. 1/3 Скопје. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сè до донесување 
на одлука за отворање стечајна постапка со цел да се 
избегне значително намалување на имотот и да испита 
дали должникот има имот над кој може да се отвори и 
е доволен за спроведување на стечајната постапка и на-
мирување на трошоците на стечајната постапка и поба-
рувањата на доверителите и да изготви извештај за еко-
номско-финансиската состојба на должникот.   

Се одредува општа забрана за располагање со имо-
тот на должникот.   

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

Се забрануваат исплати од сметките на должникот. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

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

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

Се задолжува привремениот стечаен управник во 
прилог на извештајот за економско-финансиската 
состојба на должникот да ги достави следните потврди, 
потврда од Агенцијата за катастар на недвижности, 
потврда од МВР, потврда од Централен депозитар за 
хартии од вредност, потврда од Заложен регистар, 
потврда од Град Скопје и потврда од Централинот 
регистар на РСМ дали должникот располага со имот во 
друго трговско друштво. 

Да се објави оглас на веб-страницата на Централен 
регистар на РСМ – Регионална регистрациона 
канцеларија Скопје, во „Службен весник на РСМ“, на 
огласната табла на судот и на веб-страницата на 
Основен граѓански суд Скопје. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                    (9548) 
__________ 

 
Основниот граѓански суд Скопје преку стечајниот 

судија Ирена Антоска објавува дека со Решение I Ст. 
бр. 7/23 од 22.2.2023 година, се отвора стечајна поста-
пка над должникот Друштво за трговија, производство 
и услуги МИЛА и АНЕ ТРЕЈД ДООЕЛ Волково, 
Скопје, со седиште на ул. „101“ бр. 35 Волково, Скопје, 
со трансакциска сметка број 300000003255841 во Ко-
мерцијална банка АД Скопје, ЕМБС 6510043, 
единствен даночен број 4044009501365 при УЈП – Ре-
гионална дирекција – Скопје и шифра на дејност 47.11 
– Трговија на мало во неспецијализирани продавници, 
претежно со храна, пијалаци и тутун. 

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

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

Од Основен граѓански суд Скопје.                    (9549) 
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Се продава недвижен имот земјоделско земјиште 
евидентирано на КП бр. 3605, место викано „Огради“, 
катастарска култура зз/н, класа 2, со површина од 1973 
м2, запишано на Имотен лист бр.2922 за КО Росоман, 
сопственост на Друштво за трговија и услуги ПЕЦ - 
ПРОМЕТ Петре ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште 
на улица „Црногорска“ бр.2 44 Скопје - Ѓорче Петров, 
ЕМБС 4210166, за купопродажна цена од 177.000 де-
нари.  

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.                                          (9700) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр.4622, 
дел 1, место викано „Габерица“, катастарска култура 
11000, класа 7, вкупна површина 1.120 м2, запишанo во 
Имотен лист бр. 233 во КО Мокриево вон град сопстве-
ност на Иван Ризов од Штип, за вкупна купопродажна 
цена од 20.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Надица Чаушевска Заева, ул. „Лени-
нова“ бр. 3, Струмица.                                              (9792) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
евидентирано на КП бр. 3128 дел 2, во место викано 
„Маркова чешма“, катастарска култура зз - плодни зем-
јишта, н - нива, класа 4 со површина од 3.126 м2 и на 
КП бр. 3128 дел 2, во место викано „Маркова чешма“, 
катастарска култура зз - плодните земјишта, н - нива, 
класа 5 со површина од 1.097 м2, двете запишани во 
ИЛ. бр. 972 за КО Ореовец со право на сопственост во 
целост на име на продавачот Ристо Златанов од При-
леп, ул. „Пере Тошев“ бр. 16/4-24 за вкупна продажна 
цена од 351.662 денари.  

Согласно сo член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135 од 8.11.2007 година) 
се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено 
купување (соседите чие земјиште се 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, бидејќи во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување.  

Изјавите писмено да се достават до нотарот Игор 
Ефремоски Прилеп, со седиште на бул. „Гоце Делчев“ 
бр. 47-1, Прилеп.                                                       (9793) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште на КП 2140 дел 4, 
место викано „Манкоец“, катастарска култура 11000, 
класа 4, со површина 398 м2 според Имотен лист број 
574 за КО Ракотинци, сопственост на продавачот То-
дор Сотировски од Скопје, за вкупна купопродажна це-
на од 159.200 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите-граничари со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до нотарот Мери Весова, ул. „Ѓорче Петров“ 
број 11, локал 7.                                                        (9794) 

__________ 
   

На ден 28.2.2023 година во Нотарската канцеларија 
на нотарот Ленче Каранфиловска од Штип е составен 
Нотарски акт - Договор за залог на недвижен имот хи-
потека (со својство на извршна исправа) во ОДУ број 
114/23 помеѓу Прокредит банка АД Скопје со седиште 
во Скопје, Карпош на улица „МАНАПО“ број 7 со ЕМ-
БС 5774136 и ЕДБ 4030003482066, како заложен дове-
рител, Александра Наќевска, од Штип на улица „Срем-
ски фронт“ број 30А/1-13, како должник/иден заложен 
должник и Друштво за производство, трговија и услуги 
ЛОНГУРОВ ДООЕЛ увоз-извоз Штип со седиште во 
Штип на улица „Брегалничка“ број 56 со ЕМБС 4763-
343 и ЕДБ 4029993112901, како заложен должник, кој 
заложува недвижен имот во Имотен лист број 101712 
за КО Штип 3 и тоа: парцела 4459, дел 2, адреса „К. 
Маркс“ бр. 60, бр. на згр. 1, намена на зграда А2-2, влез 
1, кат К2, број 9, намена на посебен дел од зграда СТ, 
површина 125 м2; парцела 4459, дел 2, адреса „К. 
Маркс“ бр. 60, бр. на згр. 1, намена на зграда А2-2, влез 
1, кат К2, број 9, намена на посебен дел од зграда ПП, 
површина 11 м2 и соодветен дел од градежно земјиште 
запишано во Имотен лист број 101535 за КО Штип 3, 
соодветен дел од заедничките простории запишани во 
Имотен лист број 101522 за КО Штип 3, соодветен дел 
од заедничката сопственост што претставува: комуни-
кациски гаражен простор запишани во Имотен лист 
број 101524 за КО Штип 3 за обезбедување на Договор 
за станбен кредит број 14130117 од 28.2.2023 година, 
во износ 75.000,00 евра, со рок на отплата 240 месечни 
ануитети.                                                                    (9795) 

__________ 
  

На ден 28.2.2023 година во Нотарската канцеларија 
на нотарот Ленче Каранфиловска од Штип е составен 
Нотарски акт - Договор за залог на недвижен имот хи-
потека (со својство на извршна исправа) во ОДУ број 
113/23 помеѓу Стопанска банка АД Скопје со седиште 
во Скопје на улица „11-ти Октомври“ број 7 со ЕМБС 
4065549 и ЕДБ 4030996116744, како заложен довери-
тел, Велјан Ѓорѓиов, од Кавадарци на улица „Бел ка-
мен“ број 1/1-3, како должник/иден заложен должник и 
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АК-
ТИВА ДОО Штип со седиште во Штип на улица „Гоце 
Делчев“ број 209 со ЕМБС 5321956 и ЕДБ 40299991-
17085, како заложен должник, кој заложуваат недви-
жен имот Лист за предбележување на градба број 
100482 за Штип 2 (стан бр 26, влез К6, кат А и соодве-
тен дел од заедничките простории) за обезбедување на 
Договор за одобрување на станбен кредит број 
3195931959 од 10.2.2023 година, во износ 66.960,00 
евра, со рок на отплата 180 месечни ануитети.     (9796) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште - ливада во место 
викано „Чаири“ класа 2, право на недвижност на КП 
бр. 4581, со површина од 3.290 м2, во сопственост на 
Атанас Манасиев од Ињево запишан во Имотен лист 
770 КО Радовиш вон град за цена од 650 евра.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                          (9797) 

__________ 
   

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП бр. 
1079/2 м. в. „Русоица“ катастарска култура – нива кла-
са 4 со површина од 3.541 м2, КП бр. 1157/2 м. в. „Бен-
чеица“ катастарска култура-11000 класа 3 со површина 
од 1.528 м2, КП бр. 1257/3 м. в. „Бенчеица“ катастарска 
култура-11000 класа 4 со површина од 2.954 м2, КП бр. 
1964 м. в. „Деривол“ катастарска култура-15000 класа 
5 со површина од 3.487 м2, КП бр. 2002 м. в. „Дери-
вол“ катастарска култура-15000 класа 5 со површина 
од 2.773 м2, КП бр. 2220 м. в. „Матица“ катастарска 
култура-15000 класа 4 со површина од 1.538 м2, КП бр. 
2224 м. в. „Матица“ катастарска култура-ливада класа 
4 со површина од 497 м2, КП бр. 2433/1 м. в. „Русојца“ 
катастарска култура-11000 класа 5 со површина од 
1.480 м2, КП бр. 250 м. в. „Г. Корија“ катастарска кул-
тура-11000 класа 3 со површина од 2.960 м2, КП бр. 
2806 м. в. „Деривол“ катастарска култура-15000 класа 
5 со површина од 1.155 м2, КП бр. 449/1 м. в. „Д. Ко-
рија“ катастарска култура-11000 класа 4 со површина 
од 109 м2, КП бр. 54 м. в. „Изгиналица“ катастарска 
култура-11000 класа 4 со површина од 2.491 м2, КП бр. 
560/2 м. в. „Д. Корија“ катастарска култура-11000 кла-
са 3 со површина од 1.299 м2, КП бр. 65 м. в. „Изгина-
лица“ кат. култура-11000 класа 4 со површина од 1.877 
м2, КП бр. 727 м. в. „Село“ катастарска култура-ГИЗ со 
површина од 469 м2, КП бр. 727 м. в. „Село“ катастар-
ска култура-ЗПЗ 1 со површина од 79 м2, КП бр. 727 
м.в. „Село“ катастарска култура-ЗПЗ 2 со површина од 
45 м2, КП бр. 727 м. в. „Село“ катастарска култура-ЗПЗ 
3 со површина од 42 м2, КП бр. 727 м. в. „Село“ катас-
тарска култура-нива класа 3 со површина од 267 м2, 
КП бр. 968/2 м. в. „Село катастарска култура-11000 
класа 4 со површина од 1.747 м2, сето запишано во 
Имотен лист бр. 96 КО Вранче, кој се води во сосоп-
ственост од по 1/3 идеален дел; Лист Б: КП бр.  1963/1 
м. в. „Деривол“ катастарска култура-15000 класа 5 со 
површина од 4.036 м2, запишано на Имотен лист бр. 
102 КО Вранче, кој се води во сосопственост од по 1/12 
идеален дел; Лист Б: КП бр. 2545 м. в. „Русојца“ катас-
тарска култура – нива класа 6 со површина од 15.359 
м2, запишано на Имотен лист бр. 517 КО Вранче, кој се 
води во сосопственост од по 1016/15323 идеални де-
лови; Лист Б: КП бр. 64 м. в. „Изгиналица“ катастарска 
култура – нива класа 4 со површина од 17.694 м2, запи-
шано на Имотен лист бр. 441 КО Вранче, кој се води во 
сосопственост од по 1000/17614 идеални делови на Ку-
сибојоска Олга од Шведска, Васа Бошкоска од Прилеп 
ул. „Цане Коњарец“ бр. 114 и Трајанка Димовска од 
Прилеп ул. „Круме Спиркоски“ бр. 12 Прилеп за вкуп-
на продажна сума од 10.000,00 (десет илјади) евра во 
денарска противвредност по средниот курс на еврото 
од НБ на РСМ на денот на исплатата.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ните парцели, во рок од 8 (осум) дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Татјана Адамоска-Конеска од Прилеп, 
бул. „Гоце Делчев“ бр.  49/9.                                   (9798) 

__________ 
   

Се продава недвижност – земјоделско земјиште, 
место викано Бара, катастарска култура - нива, класа 6, 
со вкупна површина од 1.255 м2, кој имот лежи на КП 
3315/1, сосопственост на Живко Спасевски, Гоце Спа-
совски и Спасе Спасовски секој сопственик на 1/3 иде-
ален дел, врз основа на Имотен лист број 877 за КО 
Горно Лисиче вон град издаден од АКН - Центар за ка-
тастар на недвижности Скопје, за вкупна продажна це-
на од 2.800,00 евра, во денарска противвредност по 
средниот курс на НБРСМ на денот на исплатата.  

Се повикуваат сосопствениците, соседите и закуп-
ците на напредцитираното земјиште во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата писмено да се 
достават до нотарот Нада Палиќ од Скопје ул. „Про-
лет“ број 35 А.                                                           (9799) 

__________ 
   

Се објавува склучување на Потврдување - Солем-
низација на Договор за залог на недвижен имот со свој-
ство на извршна испрва ОДУ бр. 168/23 од 24.2.2023 
год., кај нотарот Светлана Китановска од Кочани, со 
кој е засновано заложно право - хипотека од ред кој 
следи на недвижен имот земјиште КП бр. 16724/124, 
КП бр. 16724/70 и објект лоциран на КП бр. 16724/70 
според Имотен лист бр. 12609 КО Кочани, сопственост 
на заложниот должник и должник ТЕРМОПЛАСТ ДО-
ОЕЛ Кочани, во корист на Уни банка АД Скопје во 
својство на заложен доверител, а корисник на кредит - 
должник е ТЕРМОПЛАСТ ДООЕЛ Кочани во износ од 
160.000,00 евра.                                                         (9812) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште во КО Долни Ди-
сан, Имотен лист број 565, КП бр. 1252, м. в. „Кремов 
дол“, лз, класа 6, со површина од 9.791 м2 за цена од 
2.000,00 евра во денарска противвредност во сопстве-
ност на Ана Андова од Кавадарци.  

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.                                        (9817) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот во сопственост на Мето-
ди Јосифов од Пробиштип, на КП бр. 2579, место ви-
кано/улица „Кумсол“, катастарска култура 11000, класа 
3, површина 3.353 м2, запишано во Имотен лист број 
315 за КО Дорфулија, дел на недвижност 1/1 за цена од 
60.000 денари.  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделското 
земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07, 18/11, 42/11, 
148/11 и 95/12) се повикуваат соседите чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство на купување.  



2 март 2023  Бр. 46 - Стр. 5 
 
 

Огласи  
 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Христина Стаменкова со седиште на 
бул. „Пиринска“ б. б. , 6 и 7 К1 во Свети Николе.  

                                                                              (9818) 
__________ 

   
Се продава недвижен имот- земјоделско земјиште 

нива, со КП 280, со површина од 178 м2, запишана во 
Имотен лист бр. 9656 за КО Куманово, на име на про-
давачот Марковиќ Илија за цена од 300 денари за м2.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Татјана Трајковска од Куманово, ул. 
„Пелинска“ бр. 3.                                                      (9819) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот - шума сопственик на 
2/3 идеални делови: КП бр. 270, дел 2, место викано 
„Коста корија“, култура 17000, класа 6, површина 4981, 
право преземено при конверзија на податоците од ста-
риот ел. систем 832, заведено во Имотен лист бр. 253 за 
КО ОТИШАНИ, сопственост на лицето Халилула Ми-
рзо од Дебар со живеалиште на ул. „Зеќир Чанка“ бр. 
35, Дебар, за купопродажна цена во износ од 1.500 евра 
во денарска противвредност.  

Се повикуваат сопствениците на соседните парцели 
со парцелата, сосопствениците или заедничките соп-
ственици, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на 
огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата.  

Доколку заинтересираните купувачи - соседи, со-
сопственици или заеднички сопственици не се јават во 
наведениот рок, го губат правото на првенствено купу-
вање. Писмените изјави - понуди да се достават до но-
тарот Мугни Бајро од Дебар на ул. „А. Илиќ“ бр. 1/1, 
Дебар.                                                                         (9820) 

__________ 
   

Над подвижен имот - возила сопственост на Друш-
тво за трговија и услуги СИ ЕН ЏИ СИСТЕМС ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Борис Трај-
ковски“ бр. 1-1-16, Скопје, Кисела Вода, со ЕМБС 
6713530 се заснова заложно право од прв ред заведен 
во Заложниот регистар во Скопје под единствен дело-
воден идентификационен број 10120230000404 во ко-
рист на заложниот доверител Универзална инвестицио-
на банка АД Скопје со седиште во Скопје, Центар, на 
ул. „Максим Горки“ бр. 6, со ЕМБС 4646088, заради 
обезбедување на побарувањето врз основа на солемни-
зација – Потврдување на приватна исправа Анекс кон 
Договор за невладетелски залог врз подвижен предмет 
(со својство на извршна исправа) ОДУ бр. 1766/21 пот-
врден (солемнизиран) од нотарот Ана Дојчиновска со 
ОДУ бр. 526/23 од 28.2.2023 година од нотарот Ана 
Дојчиновска.                                                              (9821) 

__________ 
   

Се продаваат два идеални девет делови од недви-
жен имот- земјоделско земјиште нива, со КП 328, дел. 
1, со површина од 693 м2, запишана во Имотен лист 
бр. 100147 за КО Лопате, на име на продавачот бадем 
Фазилији за цена од 100 (сто) денари за м2.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Татјана Трајковска од Куманово, ул. 
„Пелинска“ бр. 3.                                                      (9822) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште - нива во место 
викано „Рудина“ класа 3, право на недвижност на КП 
бр. 1412, со површина од 1.314 м2, во сопственост на 
Александар Стефанов од Радовиш, запишан во Имотен 
лист 11595 КО Раклииш вон град за цена од 39.420 де-
нари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                          (9823) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот што се наоѓа на КП 
2533, м. в. „Бутелски лозја“, пасиште 4-та класа од 827 
м2, КП 2534, м. в. „Бутелски лозја“, лозје 5-та класа од 
1.448 м2, КП 2535, м. в. „Бутелски лозја“, нива 6-та 
класа од 6.638 м2, КП 2536, м. в. „Бутелски лозја“, нива 
4-та класа од 1.194 м2, според Имотен лист бр. 199 за 
КО Раштак, сопственост на Љубомир Илијев од Скопје, 
Карпош, ул. „Џумајска“ бр. 3 А, за купопродажна цена 
од 15 евра за 1 м2 во денарска противвредност сметано 
по средниот курс на НБРСМ.  

Се повикуваат сопствениците на соседните пар-
цели, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето 
на огласот, доколку се заинтересирани да го купат де-
лот од гореопишаната недвижност, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата.  

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на превенствено купување на предметната 
недвижност.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват во нотарската канцеларија на нотарот Снежана 
Сарџовска од Скопје на ул. „Народен фронт“ бр. 19, 
кат 1 лок. 21 (ТЦ Беверли Хилс).                            (9825) 

__________ 
   

Врз основа на Потврда (Солемнизација) на Договор 
за залог (хипотека) на недвижен имот со својство на из-
вршна, исправа склучен во Охрид на ден 24.2.2023 го-
дина, солемнизиран под ОДУ реден број 88/23 од 
24.2.2023 година од нотарот Васил Кузманоски од 
Охрид склучен помеѓу Универзална инвестициона бан-
ка АД Скопје со седиште на улица „Максим Горки“ 
број 6, Скопје, Центар, како заложен доверител и Тр-
говско друштво за производство, трговија и услуги 
СИТНИК Охрид ДООЕЛ со седиште на улица „Гоце 
Делчев“ број 42, Охрид, како должник заложен долж-
ник, засновано е заложно право - хипотека на недви-
жен имот сопственост на должникот заложен должник, 
недвижен имот, со сите припадоци, прирастоци, адап-
тации, доградби и надградби изградени со или без пра-
вен основ сега и во иднина, и тоа:  

А) Стан и деловен простор во Охрид, на адреса „Г. 
Делчев“, со следниот опис: КП бр. 14819, дел 1, број на 
зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат К, број 1, 
намена на посебен дел од зграда - СТ, со внатрешна 
површина од 77 м2; КП бр. 14819, дел 1, број на зграда 
1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат К1, број 1, намена 



 Стр. 6 - Бр. 46                                                                                            2 март 2023 
 
 

Огласи  
 

на посебен дел од зграда-ПП, со внатрешна површина 
од 17 м2; КП бр. 14819, дел 1, број на зграда 1, намена 
на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посе-
бен дел од зграда-П, со внатрешна површина од 16 м2; 
КП бр. 14819, дел 1, број на зграда 1, намена на зграда 
А1-1, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда-ДП, со внатрешна површина од 71 м2, запишани 
во Имотен лист број 88803 за КО Охрид 3.  

Б) 100/107 идеални делови од земјиште, со следни-
от опис: КП бр. 14819, дел 1, место викано „Г. Делчев“, 
катастарска култура ГЗ ЗПЗ 1, со вкупна површина од 
107 м2, запишано во Имотен лист број 102745 за КО 
Охрид 3, а заради обезбедување Рамковен договор број 
012CL-C-000086 за банкарски услуги заведен кај за-
ложниот доверител под арх. број 0905/6142-2/2023 од 
20.2.2023 година на  220.000,00 евра во денарска про-
тиввредност.                                                              (9871) 

__________ 
   

Над имотот - стан на адреса (улица и куќен број на 
зграда) „Г. Делчев“, број на зграда 1 намена на зграда 
А2-2 влез 1А кат К3 број 19 намена на посебен заед-
нички дел од зграда СТ на КП бр. 2080/1 право на нед-
вижност - сопственост со површина од 126 м2.  

- помошни површини (тераса, лоѓија и балкон) „Г. 
Делчев“, број на зграда 1 намена на зграда А2-2 влез 1 
А кат К3 број 19 намена на посебен заеднички дел од 
зграда ПП на КП бр. 2080/1 право на недвижност - соп-
ственост со површина од 11 м2, запишано во Имотен 
лист бр. 55130 за КО Струмица, издаден преку Дистри-
бутивен систем при АКН на РСМ - Одделение за катас-
тар на недвижности Струмица, сопственост на залож-
ниот должник Друштво за транспорт, трговија и услуги 
Г’НА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица со седиште на 
друштвото во Струмица ул. „Јанко Цветинов“ бр. 27-6 
со ЕМБС 4817842 и ЕДБ 4027994117351, е заснован за-
лог од прв ред со Нотарски акт - Договор за залог на 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
бр. 168/23 од 1.3.2023 година, кај нотарот Елена Милу-
шева Сапунџиева од Струмица, во корист на заложни-
от доверител НЛБ банка АД - Скопје со седиште во 
Скопје, на ул. „Мајка Тереза“ број 1, Скопје Центар, со 
ЕМБС 4664531, за обезбедување на парично побарува-
ње во износ од 67.000,00 евра (шеесет и седум илјади 
евра) во денарска противвредност, пресметана по сред-
ниот курс на НБРСМ, кое произлегува од Договор за 
одобрување на станбен кредит заведен под бр. 
КР2022/117868 од 24.2.2023 година.  

Нотар Елена Милушева Сапунџиева од Струмица 
ул. „Ленинова“ бр. 42.                                              (9872) 

__________ 
   

Се продаваат 110/137 идеални делови од недвижен 
имот застроен врз КП бр. 148, место викано „Коривче“, 
катастарска култура зз л, класа 4, со површина од 2.608 
м2, заведени во Имотен лист бр. 593 за КО Нижеполе, 
во сосопственост на продавачот Снежана Миленков-
ска, ул. „Игњат Атанасовски“ бр. 17-7, Битола, за вкуп-
на купопродажна цена 400 евра во денарска про-
тиввредност по средниот курс на НБРСМ на денот на 
исплатата.  

Се повикуваат лицата кои полагаат право на првен-
ство на купување: сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со недвиж-
ниот имот, предмет на продажбата, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Виолета Ангеловска, ул. „Филип Втори 
Македонски“ бр. 21/1, 7000, Битола.                      (9873) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот застроен врз КП бр. 579, 
место викано „Кај Јазон“, катастарска култура зз н, 
класа 4, со вкупна површина од 758 м2, КП бр. 955, 
место викано „Грош невеста“, катастарска култура зз н, 
класа 4, со вкупна површина од 3.063 м2, заведени во 
Имотен лист бр. 58 за КО Кочиште, во сопственост на 
продавачот Оливер Крстески, ул. „Томе Никле“ бр. 98, 
Крушево, за вкупна купопродажна цена 50.000 денари.  

Се повикуваат лицата кои полагаат право на првен-
ство на купување: сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со недвиж-
ниот имот, предмет на продажбата, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Виолета Ангеловска, ул. „Филип Втори 
Македонски“ бр. 21/1, 7000, Битола.                      (9874) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште заведенo од 1/2 во 
Имотен лист бр. 356 за КО Стрезовце, построено под 
следниве ознаки: КП бр. 1131, м. в. „Крст“, к. к. нива, 
со површина од 9.739 м2, во сосопственост на Јованов-
ски Ласте од Куманово с. Стрезовце, Старо Нагори-
чане, за купопродажна цена во износ од 120.000 де-
нари.  

Се повикуваат сите соседи, граничари и сосопстве-
ници со земјиштето што се продава во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
РСМ“, да се изјаснат за прифаќањето на понудата и из-
јавите да ги достават до нотарот Мартин Божиновски 
со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 45/1-1 во Ку-
маново. Во спротивно, го губат правото на првенство.  

(9875) 
__________ 

  
Се продава земјоделско земјиште заведенo во Имо-

тен лист бр.753 за КО ЧЕЛОПЕК, построено под сле-
дниве ознаки: КП бр. 3000/5, м. в. „Доброселане“, к. к. 
н, класа 3, со површина од 768 м2, во сосопственост на 
Максим Димитриевски и Надица Димитриевска од Ку-
маново ул. „Ленинова“ бр. 24/1-40, за купопродажна 
цена во износ од 180.000 денари.  

Се повикуваат сите соседи, граничари и сосопстве-
ници со земјиштето што се продава во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
РСМ“, да се изјаснат за прифаќањето на понудата и из-
јавите да ги достават до нотарот Мартин Божиновски 
со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 45/1-1 во Ку-
маново. Во спротивно, го губат правото на првенство.  

(9876) 
__________ 

   
Се продава земјоделско земјиште заведенo од 1/2 во 

Имотен лист бр. 1206 за КО ЛОПАТЕ, построено под 
следниве ознаки: КП бр. 1005/10, м. в. „Село“, к. к. н 
нива, со површина од 680 м2, во сосопственост од 1/2 
на Тони Цветковски од Куманово с. Лопате и Горан 
Цветковски од Куманово с. Лопате, за купопродажна 
цена во износ од 16.000,00 евра.  

Се повикуваат сите соседи, граничари и сосопстве-
ници со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
РСМ“, да се изјаснат за прифаќањето на понудата и из-
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јавите да ги достават до нотарот Мартин Божиновски 
со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 45/1-1 во Ку-
маново. Во спротивно, го губат правото на првенство.           

(9877) 
_________ 

   
Се продава земјоделско земјиште заведенo од во 

Имотен лист бр.18490 за КО Куманово, построено под 
следниве ознаки: КП бр. 2175, м. в. „Говедарски пат“, 
к. к. нива, класа 4, со површина од 7.888 м2, во сосоп-
ственост на: 1/3 на Добринка Паприца од Петровец на 
Млави, Р Србија, 1/3 на Татјана Вулетиќ од Штип ул. 
„Сремски фронт“ бр. 1Б-32, 1/6 на Ивица Јакимовиќ од 
Скопје, Гази Баба ул. „Спиро Црне“ бр. 43 и 1/6 на Ро-
сица Гелевска од Скопје, Гази Баба ул. „Среќко Пу-
жалка“ бр. 50 А, за купопродажна цена во износ од 
2.460.000 денари.  

Се повикуваат сите соседи, граничари и сосопстве-
ници со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
РСМ“, да се изјаснат за прифаќањето на понудата и из-
јавите да ги достават до нотарот Мартин Божиновски 
со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 45/1-1 во Ку-
маново. Во спротивно, го губат правото на првенство.  

(9878) 
__________ 

   
Се продава земјоделско земјиште заведенo во Имо-

тен лист бр.19882 за КО Куманово построено под сле-
дниве ознаки: КП бр. 4726, м. в. „Taтарски ниви“, к. к. 
н, со површина од 3.663 м2, во сопственост на продава-
чот Добрин Петрушевски од Куманово, ул. „1-ва“ бр. 
112, Долно Коњаре, за купопродажна цена во износ од 
2,00 евра за 1 м2.  

Се повикуваат сите соседите, граничари со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РСМ“, да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата и изјавите да ги 
достават до нотарот Мартин Божиновски со седиште 
на ул. „Димитар Влахов“ бр. 45/1-1 во Куманово. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.            (9879) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште нива, КП бр. 
2471, м. в. „ Чифлик“, класа 1, со површина од 1530 м2 
во КО Дабиље, заведено во Имотен лист бр. 1467 за КО 
Дабиље во сопственост на Александар Јованов од Да-
биље бр.15, за купопродажна цена од 357.561,00 де-
нари.  

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.                                                              (9880) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт – Договор за засновање 
на заложно право врз недвижност - хипотека, израбо-
тен од нотарот Верица Панова-Стевкова од Струмица 
под ОДУ бр. 218/2023 од 28.2.2023 година, помеѓу 
Прокредит банка АД Скопје, со седиште во Скопје-
Карпош, ул. „МАНАПО“ бр. 7, со ЕМБС 5774136, како 
заложен доверител и Друштво за градежништво трго-
вија и услуги АМГ ЕДИЛХА ДОО Струмица, со се-
диште во Струмица, ул. „Балканска“ бр. 4, со ЕМБС 

6304591, како заложен должник, засновано е заложно 
право од нареден ред врз следниот недвижен имот: КП 
бр. 1799, дел 1, ул. „Балканска“, број на зграда/друг об-
јект 1, намена на згр. преземена при конверзија на по-
датоците од стариот ел. систем А2-2, Влез 2, кат ПР, 
број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
со внатрешна површина од 114 м2, сопственост во КО 
Струмица, заведено во Имотен лист бр. 51563 за КО 
Струмица, издаден од нотарот Верица Панова-Стевко-
ва од Струмица на 28.2.2023 година и заложно право 
од прв ред врз следниот недвижен имот:-1/107 идеален 
дел од: КП бр. 1799, дел 1, ул. „Балканска“, кат. култу-
ра ГЗ-ГИЗ, со вкупна површина од 443 м2, сосопстве-
ност; КП бр. 1799, дел 1, ул. „Балканска“, кат. култура 
ГЗ-ЗПЗ 1, со вкупна површина од 1.272 м2, сосопстве-
ност, во КО Струмица, заведено во Имотен лист бр. 
16413 за КО Струмица како обезбедување на парично-
то побарување на заложниот доверител со износ од 
256.860,00 евра.                                                         (9881) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште нива, КП бр. 
2470, м. в. „ Чифлик“, класа 1, со површина од 1468 м2 
во КО Дабиље, заведено во Имотен лист бр. 259 за КО 
Дабиље во сопственост на Жан Јованов од Дабиље 
бр.5, за купопродажна цена од 343.600,00 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.                                                              (9882) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - нива во место 
викано „Скрдо“ класа 3, право на недвижност на КП 
бр. 1997, со површина од 177 м2, во сопственост на 
Илиев Драганчо од Ораовица Радовиш, запишан во 
Имотен лист 594 КО Раклииш вон град за цена од 100 
евра.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                          (9883) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште нива, КП бр. 
2464, м. в. „ Чифлик“, класа 1, со површина од 1762 м2 
во КО Дабиље, заведено во Имотен лист бр. 13399 за 
КО Дабиље во сосопственост на Жан Јованов од Даби-
ље бр.5 - сосопственик на една половина (1/2) идеален 
дел и Ѕвонко Донев од Дабиље бр.5 - сосопственик на 
една половина (1/2) идеален дел, за купопродажна цена 
од 430.500,00 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 
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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..                                                             (9884) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот - земја, устроена на КП 
896, дел /, место викано/улица „Јурија“, катастарска 
култура 11000, класа 6, површина 2.188 м2, опишана во 
Имотен лист број 364 за КО Брњарци сопственост на 
лицето Решат Ферати за вкупна купопродажна цена од 
7.000,00 евра (седум илјади евра).  

Се нудат - повикуваат заедничкиот сопственик, со-
сопствениците, сопствениците (соседите) чие земјиште 
се граничи со земјиштето што се продава, односно сите 
лица со право на првенствено купување, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на овој оглас 
писмено да се јават и изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување.  

Понудите на сите заинтересирани лица за понуде-
ната недвижност треба да се достават кај нотарот Мај-
љинда Ајдари од Скопје, бул. „Крсте Мисирков“ бр. 
9/1-8 (тел. 3203-907).                                                (9885) 

__________ 
  

Над опрема сопственост на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги КИМПА МЕБЕЛ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје со седиште во Скопје, на ул. „Катланов-
ска“ бр. 60, Скопје-Гази Баба, Гази Баба, со ЕМБС 
6083960, се заснова заложно право од прв ред врз опре-
ма заведена во Заложниот регистар во Скопје под 
единствен деловоден идентификациски број 10120230-
000421 во корист на заложниот доверител Халк банка 
АД Скопје, со седиште во Скопје, Центар, на ул. „Св. 
Кирил и Методиј“ бр. 54, запишана во Трговскиот ре-
гистар на Централниот регистар на РСМ, со ЕМБС 
4627148, заради обезбедување на побарувањето врз ос-
нова на Договор за регистриран залог врз подвижни 
предмети со својство на извршна исправа ОДУ бр. 
533/23 од 1.3.2023 година од нотарот Ана Дојчиновска 
од Скопје.                                                                   (9886) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште - нива запишано 
во Имотен лист бр. 59 за КО Ропалце на м. в. „Трло“ 
бр. на КП 1348, со површина 924 м2, класа 2, за цена од 
60 ден. За м2, сопственост на 1/1 идеални делови на 
недвижен имот на Руфат Јашари од с. Ропалце, Лип-
ково, Куманово.  

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците и 
соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство на купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Еџевит Аљији од Куманово со седиште на 
ул. „11-ти Октомври“ бр. 1/7, Куманово.               (9888) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижен имот - хипотека (со својство на извршна ис-
права) заведен под ОДУ бр. 128/2023 од 28.2.2023 го-
дина, подготвен од нотарот Ванчо Андоновски од 
Скопје, склучен помеѓу Шпаркасе банка АД Скопје со 
седиште на ул. „Васил Иљоски“ бр. 14, Скопје, Центар 
со ЕМБС 4558669, како доверител, Дејан Мамучевски 

од Скопје со адреса на живеење на ул. „Коле Неделков-
ски“ бр. 36/1-1, Скопје, како должник, Јасмина Маму-
чевска од Скопје со адреса на живеење на ул. „Коле 
Неделковски“ бр. 36/1-1, Скопје како должник иден за-
ложен должник и Друштво за градежништво, промет и 
услуги ЛУТАРИКО ДОО увоз-извоз Скопје со седиште 
на ул. „Борка Талевски“ бр. 15, локал 1, Скопје, Центар 
со ЕМБС-6643019 и ЕДБ-4043010506242, како заложен 
должник, за обезбедување на побарувањето на залож-
ниот доверител во износ од 36.400,00 евра на начин и 
под услови детално наведени во Договорот за станбен 
кредит бр. 88515/3 од 27.2.2023 година да се заснова 
заложно право врз недвижен имот на кој заложниот 
должник има право на градење на КП 1038/3 за КО 
Ѓорче Петров 1 – Ново Село и е исклучив сопственик 
на недвижниот имот опишан во Лист за предбележува-
ње на градба број 92179 за КО Ѓорче Петров 1 – Ново 
Село издаден од Агенција за Катастар на недвижности 
- Скопје и е со следните катастарски индикации: реден 
број 87, број на зграда 1, влез 1, кат МА1, број 35, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект 
– помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со внат-
решна површина од 4 м2 и реден број 88, број на зграда 
1, влез 1, кат МА1, број 35, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда и друг објект – стан, со внатрешна 
површина од 41 м2.                                                   (9912) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижен имот - хипотека (со својство на извршна ис-
права) заведен под ОДУ бр. 84/2023 од 6.2.2023 година, 
подготвен од нотарот Ванчо Андоновски од Скопје, 
склучен помеѓу Шпаркасе банка АД Скопје со седиште 
на ул. „Орце Николов“ бр. 54, Скопје, Центар со ЕМБС 
4558669, како доверител, Горан Апостолов од од Скоп-
је со адреса на живеење на ул. „Злате Михајловски“ бр. 
25, Ѓорче Петров, Скопје, како должник иден заложен 
должник и Друштво за градежништво, промет и услуги 
ЛУТАРИКО ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. 
„Борка Талевски“ бр. 15, локал 1, Скопје – Центар со 
ЕМБС-6643019 и ЕДБ-4043010506242, како заложен 
должник, за обезбедување на побарувањето на залож-
ниот доверител во износ од 29.800,00 евра на начин и 
под услови детално наведени во Договорот за станбен 
кредит заведен под број 122722/3 од 2.2.2023 година да 
се заснова заложно право врз недвижен имот на кој за-
ложниот должник има право на градење на КП 1038/3 
за КО Ѓорче Петров 1 – Ново Село и е исклучив соп-
ственик на недвижниот имот опишан во Лист за пред-
бележување на градба број 92179 за КО Ѓорче Петров 1 
– Ново Село издаден од Агенција за Катастар на нед-
вижности - Скопје и е со следните катастарски индика-
ции: реден број 100, број на зграда 1, влез 1, кат К1, 
број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект – стан, со внатрешна површина од 38 м2 и 
реден број 101, број на зграда 1, влез 1, кат К1, број 4, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг об-
јект – помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со 
внатрешна површина од 4 м2.                                 (9913) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижен имот - хипотека (со својство на извршна ис-
права) заведен под ОДУ бр. 94/2023 од 10.2.2023 го-
дина, подготвен од нотарот Ванчо Андоновски од 
Скопје, склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје со се-
диште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, Скопје, Центар со 
ЕМБС 4664531, како доверител, Томислав Цуцулоски 
од Охрид со адреса на живеење на ул. „Трајче Трај-
чески“ бр. 30, Охрид, како должник, Анкица Цуцу-
лоска од Охрид со адреса на живеење на ул. „Трајче 
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Трајчески“ бр. 30, Охрид како должник и Друштво за 
градежништво, услуги, производство и трговија ЕУРО-
БИЛДИНГ 2012 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид со седиште 
на ул. „Абас Емин“ бр. 17, локал 1, Охрид со ЕМБС-
6761100 и ЕДБ-4020012518558 како заложен должник, 
за обезбедување на побарувањето на заложниот дове-
рител во износ од 135.000,00 евра на начин и под усло-
ви детално наведени во Договор бр. KR2022/98877 за 
одобрување на Златен станбен кредит склучен помеѓу 
заложниот доверител (како банка) и должниците (како 
корисник на кредит/кокредитобарател) на ден 8.2.2023 
година да се заснова заложно право врз недвижен имот 
на кој заложниот должник има право на градење на КП 
13385 за КО Центар 1 и е исклучив сопственик на нед-
вижниот имот опишан во Лист за предбележување на 
градба број 109366 за Центар 1 издаден од Агенција за 
Катастар на недвижности - Скопје (прилог кон овој 
акт) и е со следните катастарски индикации: реден број 
104, број на зграда 1, влез 2, кат К5, број 30, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда и друг објект – стан, 
со внатрешна површина од 39 м2, реден број 105, број 
на зграда 1, влез 2, кат К5, број 30, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект – помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна пов-
ршина од 3 м2, реден број 132, број на зграда 1, влез 2, 
кат К1, број 9, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект – стан, со внатрешна површина од 
59 м2 и реден број 133, број на зграда 1, влез 2, кат К1, 
број 9, намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект – помошни површини (тераса, лоѓија, бал-
кон), со внатрешна површина од 4 м2.                   (9914) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот евидентиран во сопстве-
ност од 1/1 идеален дел на продавачот Ракипи Ахмет 
на КП бр. 747, м. в. „Јаболче“, култура зз н, класа 3, со 
површина од 3.169 м2, евидентирана на ИЛ бр. 100001 
за КО Дебреше за купопродажна цена од 2.500 евра, во 
денарска противвредност.  

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на 
соседните парцели (граничари со земјиштето), сосоп-
ствениците или заедничките сопственици, во рок од 8 
(осум) дена од објавувањето на огласот, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Доколку заинте-
ресираните купувачи - соседи, сосопствениците и заед-
ничките сопственици не се јават во наведениот рок, го 
губат правото на првенствено купување.  

Писмените изјави - понуди да се достават до нота-
рот Јакуп Демири од Гостивар, со седиште на кеј „Вар-
дар“ бр. 4-А.                                                              (9985) 

__________ 
   

Врз основа на Договор за залог – хипотека ОДУ 
140/23 од 24.2.2023 г., со извршна клаузула, од нотарот 
Елизабета Стојаноска од Прилеп се заснова заложно 
право од нареден ред врз следниот недвижен имот, 
Лист В: КП 19025 дел 0, адреса ул. „И. Попадинец“ 9 
А, број на зграда 2, помошни простории, влез 001, кат 
ПО, број 000, површина 21 м2, КП 19025 дел 0, адреса 
ул. „И. Попадинец“ 9 А, број на зграда 2, стан, влез 
001, кат ПР, број 001, површина 56 м2, сопственост на 
Јакимовска Ирена во Имотен лист 24539 КО Прилеп, 
заедно со недефинирани идеални делови од земјиште 
на КП 19025 заедничка сопственост на Јакимовска 
Ирена во Имотен лист 4158 КО Прилеп, со вредност 
проценета и прифатена од договорните страни во износ 
од 35.000,00 евра; Лист Б: КП 7963 место викано „Дра-
чево“, дм, површина 195 м2, КП 7963 место викано 
„Драчево“, зпз 1, површина 82 м2, КП 7963 место вика-
но „Драчево“, зпз 2, површина 14 м2 сопственост на 
Свете Димовски во Имотен лист 3540 КО Драчево 1, 

заедно со стан, Лист В: КП 7963 дел 0, адреса „Ж. Зре-
њанин“ бр. 56 А, број на зграда 1, стан, влез 1, кат ПР, 
број 1, површина 53 м2, сопственост на Свете Димов-
ски во Имотен лист 11774 КО Драчево 1, со вредност 
проценета и прифатена од договорните страни во износ 
од 34.413,00 евра; Лист Б: КП 425 место викано „Каме-
ница“, зз-пс, класа 5, површина од 152 м2, КП 426, мес-
то викано „Каменица“, зз-пс, класа 5, површина од 
1064 м2, КП 429 дел 15, место викано „Каменица“, зз-
н, класа 6, површина од 448 м2, КП 429 дел 16 место 
викано „Каменица“, гз-гиз, класа 5, површина од 822 
м2, КП 429 дел 16 место викано „Каменица“, гз-зпз 1, 
површина од 166 м2; Лист В: КП 429 дел 16, адреса 
„Каменица“, број на зграда 1, А1-1, влез 1, кат МА, 
број 2, ПП, површина 3 м2, КП 429 дел 16, адреса „Ка-
меница“, број на зграда 1, А1-1, влез 1, кат МА, број 2, 
СТ површина 29 м2, КП 429 дел 16, адреса „Каме-
ница“, број на зграда 1, А1-1, влез 1, кат ПО, број 1, П, 
површина 15 м2, КП 429 дел 16, адреса „Каменица“, 
број на зграда 1, намена А1-1, влез 1, кат ПР, број 1, на-
мена ПП со површина од 16 м2, КП 429 дел 16, адреса 
„Каменица“, број на зграда 1, А1-1, влез 1, кат ПР, број 
1, СТ, површина 105 м2, сопственост на Ирена Јаки-
мовска во Имотен лист 441 КО Маркова Сушица, со 
вредност проценета и прифатена од договорните стра-
ни во износ од 223.496,00 евра; Лист В: КП 14670 дел 
5, адреса „Јане Сандански“ број на зграда 1, А2-2, влез 
1, кат К1, број 1, ПП, површина 86 м2; КП 14670 дел 5, 
адреса „Јане Сандански“ број на зграда 1, А2-2, влез 1, 
кат К1, број 1, СТ, површина 133 м2 сопственост на 
Ирена Јакимовска во Имотен лист 34577 КО Прилеп, 
со вредност проценета и прифатена од договорните 
страни во износ од 110.000,00 евра; ЛИСТ В КП 122 
дел 0, адреса Поводенци број на зграда 1, А4, влез 1, 
кат приз, број 1, СТ со површина 62 м2 сопственост на 
име на Ирена Јакимовска во Имотен лист 56057 КО 
Прилеп, заедно со 109/423 идеални делови од зем-
јиште, Лист Б: КП 122 место викано „Поводеници“, гз-
зпз 1, површина од 79 м2, КП 122 место викано „Пово-
деници“, зз-н, класа 4, површина од 2.515 м2, сосоп-
ственост на Ирена Јакимовска во Имотен лист 32984 
КО Прилеп, со вредност проценета и прифатена од до-
говорните страни во износ од 36.180,00 евра.  

Објавата на овај оглас произлегува од Договор за 
залог – хипотека со својство на извршна исправа, склу-
чен на ден 24.2.2023 година.                                    (9986) 

__________ 
   

Се продавa нива и тоа на КП 3223 дел 12, во место 
викано „Ѓупски ливади“, класа 2, со вкупна површина 
од 1.497 м2, во сопственост на Кормушоски Никола, со 
адреса на живеење на ул. Ѓ. Ѓаковиќ бр. 28, Скопје, се-
то тоа запишано во Имотен лист бр. 39414 КО Прилеп, 
за вкупна купопродажна цена од 2.000 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.                                                                             (9987) 

 
 
Врз основа на Договор за залог врз недвижност - 

хипотека со својство на изршна исправа ОДУ 117/23 од 
20.2.2023 г., склучен кај нотарот Елизабета Стојаноска 
од Прилеп се заснова заложно право врз следниот нед-
вижен имот: КП 2815, дел 4, Место викано/улица „Ки-
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шовица“, катастарска култура гз, гнз, класа 2, со пов-
ршина од 2.121 м2 сето запишано во Имотен лист бр. 
33282 за КО Прилеп во сопственост на заложниот 
должник Мартин Јошески. Објавата на овај оглас про-
излегува од Договор за залог врз недвижност - хипоте-
ка со својство на извршна исправа, склучен на ден 
20.2.2023 година помеѓу Халк банка АД Скопје и ХЕ-
МИ ТЕК М 2019 ДООЕЛ Прилеп.                          (9988) 

__________ 
   

Се известуваат сите сосопственици, заедничари, 
граничари и други заинтересирани лица дека се прода-
ва една шестина (1/6) идеален дел од недвижен имот 
заведен во Имотен лист бр. 311 за КО Романовце вон 
град која е во сосопственост на Исман Шефкет од Ку-
маново, со следниве катастарски индикации КП бр. 
4033, м. в. „Агински пат“, кат. култ. Н, класа 4, пов-
ршина 6.514 м2 и КП бр. 4033, м. в. „Агински пат“, кат. 
култ. Н, класа 5, површина 11.992 м2. Гореопишаниот 
имот се продава за цена од 39 ден 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.                         (9989) 

__________ 
  

Врз основа на Договор за залог на подвижни пред-
мети ОДУ 139/23 од 24.2.2023 г., од нотарот Елизабета 
Стојаноска од Прилеп, заради обезбедување на парич-
но побарување на заложниот доверител Шпаркасе бан-
ка АД Скопје, спрема Ирена Јакимовска од Прилеп ул. 
„Орде Тутески“ бр. 14/1-1, по основ на Договор за 
среднорочен кредит заведен во банката под број 
122827/2, 21.2.2023 год., склучен помеѓу Шпаркасе 
банка АД Скопје и Друштво за производство, трговија 
и услуги ДИДД АНГЕЛ ДООЕЛ Прилеп, како корис-
ник на кредитот, со којшто договор банката му одобру-
ва на корисникот на кредит - должникот, среднорочен 
кредит со залог на удели во сопственост на заложниот 
должник Ирена Јакимовска, се заснова заложно право 
од прв ред над: удел на Ирена Јакимовска во Друштво 
за производство на текстил и текстилни производи, тр-
говија и услуги КОМФИ-АНГЕЛ увоз-извоз Прилеп 
ДОО, со вредноста на предметот на залог (удел) на из-
нос од 2.850,00 евра, согласно со Книга на удели за 
Друштво за производство на текстил и текстилни про-
изводи, трговија и услуги КОМФИ-АНГЕЛ увоз-извоз 
Прилеп ДОО заведена под бр. 02--58 /2 од 13.2.2023 го-
дина. Уделите се во сопственост на заложниот долж-
ник Ирена Јакимовска.                                             (9990) 

__________ 
   

Се известуваат сите сосопственици, заедничари, 
граничари и други заинтересирани лица дека се прода-
ва недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 1778 за 
КО Слупчане вон град, кој е во сопственост на Ридван 
Аљити од с. Слупчане, Липково со следниве катастар-
ски индикации КП бр. 2471, м. в. „Пазарски пат“, кат. 
култ. зз, н, класа 1, површина 2.514 м2. Гореопишаниот 
имот се продава за цена од 68 ден за 1м2.  

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.                          (9998) 

__________ 
 
Со Нотарски акт – Договор за засновање на залог 

врз недвижен имот со својство на извршна исправа 
ОДУ бр. 63/2023 од 28.2.2023 г., Друштво за производ-

ство, трговија, градежништво и услуги Бела Дом ДОО 
БИТОЛА, со седиште на ул. „Борис Бастеро“ бр. 8, Би-
тола со ЕМБС 7099835, го заложува во корист на Прок-
редит банка АД Скопје, следниот недвижен имот:  

- КП 1744, дел 5, адреса „Донка Ушлинова“, бр. 13, 
бр. на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО-
1, број 3, намена П, површина 22 м2;  

- КП 1744, дел 5, адреса „Донка Ушлинова“, бр. 13, 
бр. на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, 
број 1, намена ПП, површина 7 м2;  

- КП 1744, дел 5, адреса „Донка Ушлинова“, бр.13, 
бр. на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, 
број 1, намена СТ, површина 72 м2, заведен во Имотен 
лист бр. 95688 за КО Битола 4.  

1/4 од заедничките простории со право на сосоп-
ственост од идеален дел 2/4 

- КП 1744, дел 5, адреса „Донка Ушлинова“, бр. 13, 
бр. на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат К1, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
внатрешна површина 12 м2;  

- КП 1744, дел 5, адреса „Донка Ушлинова“, бр. 13, 
бр. на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат К2, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
внатрешна површина 12 м2;  

- КП 1744, дел 5, адреса „Донка Ушлинова“, бр. 13, 
бр. на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат МА1, 
број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
внатрешна површина 12 м2;  

- КП 1744, дел 5, адреса „Донка Ушлинова“, бр. 13, 
бр. на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО-
1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ХС, внатрешна површина 9 м2;  

- КП 1744, дел 5, адреса „Донка Ушлинова“, бр. 13, 
бр. на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
внатрешна површина 12 м2, заведени во Имотен лист 
96081 за КО Битола 4.  

1/4 земјиште со право на сосопственост 2/4  
- КП 1744, дел 5, место викано „Донка Ушлинова“, 

култура гз гиз, површина 270 м2 и  
- КП 1744, дел 5, место викано „Донка Ушлинова“, 

култура гз зпз, површина 106 м2, заведени во Имотен 
лист 96080 за КО Битола 4.  

Договорот за залог е направен за обезбедување на 
Договор за станбен кредит бр. 00122856.  

Нотар Сашка Јанчевска-Дамјановска ул. „Филип 
Втори Македонски“ бр. 11, Битола.                        (9999) 

__________ 
  

Се продава недвижниот имот со следниве катастар-
ски индикации, Лист Б: КП 104, место викано „Рит“, 
катастарска култура 11000,5 класа, со површина од 823 
м2, право на 831, КП 105, место викано „Рит“, катас-
тарска култура 15000,5 класа, со површина од 1.345 м2, 
право на 831 и КП 106, место викано „Рит“, катастар-
ска култура 11000, 5 класа, со површина од 1.759 м2, 
право на 831, опишано по Имотен лист број 452 на КО 
Гајре, во сопственост на продавачот Зеќирја Абази, за 
вкупна купопродажна цена од 2.000 евра, во денарска 
противвредност.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-
ват до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. 
„Илинденска“ бр. 69 лок. 1 и 2, Тетово.               (10000) 
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Се продаваат 2/6 идеални делови од земјоделско 
земјиште кое се наоѓа во КО Сопот, КП бр. 301, дел 9, 
место викано „Лазарица“, катастарска култура н, класа 
2, со вкупна површина од 20.004 м2, КО Сопот, КП бр. 
605, дел 1, место викано „Лазарица“, катастарска кул-
тура н, класа 4, со вкупна површина од 4.845 м2, КО 
Сопот, КП бр. 606, место викано „Лазарица“, катастар-
ска култура н, класа 4, со вкупна површина од 9.889 
м2, КО Сопот, КП бр. 607, место викано „Лазарица“, 
катастарска култура н, класа 4, со вкупна површина од 
5.631 м2, КО Сопот, КП бр. 610, место викано „Лаза-
рица“, катастарска култура н, класа 4, со вкупна пов-
ршина од 4.642 м2 за вкупна цена од 126.500 денари, 
во сопственост на Михајло Николов од Кавадарци.  

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 првенство.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да ја достават 
до нотарот Роза Алексова, ул. „Партизанска“ бр. 5 А, 
Кавадарци.                                                               (10001) 

__________ 
  

Врз недвижниот имот сопственост на заложниот 
должник: Друштво за производство, трговија и услуги 
РЕНОВА ДОО експорт-импорт с. Џепчиште, Тетово, а 
кој имот претставува, недвижен имот - дел од стан-
бено-деловен комплекс на ул. „120“ бр. 2, Тетово, на 
КП 2908/1 (ПО-2+ПO-1+ПР+2 ) со вкупна површина на 
објектот од 12.105 м2, врз основа на Имотен лист број 
102517 KO Teтово-1 и соодветен дел од идеален дел од 
земјиштето под и околу објект на КП 2908/1, врз осно-
ва на Имотен лист број 100904 KO Tетово-1, детално 
наведени во проценка број 12549.06, како и недвижен 
имот - стопански комплекс, Непроштено, с. Џепчиште 
КП 1710, КП 1714 и KP 1719 со вкупна површина на 
објектот од 3.780 м2 и земјиште под и околу објектите 
на KП 1710, KП 1714 и KП 1719, со вкупна површина 
од 20.866 м2 врз основа на Имотен лист број 1006 KO 
Непроштено, Имотен лист број 219 KO Непроштено и 
Имотен лист број 608 KO Непроштено, е заснован за-
лог хипотека во корист на заложниот доверител КО-
МЕРЦИЈАЛНА банка АД Скопје врз основа на Нотар-
ски акт - Анекс број 1 кон Договор за залог (хипотека) 
на недвижен имот со својство на извршна исправа заве-
ден под ОДУ број 85/23 од 20.2.2023 година, подготвен 
од нотарот Патриша Трајковска од Тетово, заради обез-
бедување на парично побарување во изност од 
3.500.000,00 евра по основ на Анекс број 1 кон Догово-
рот за рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на 
заложно право, на ден 17.1.2023 година заведен кај до-
верителот под деловоден број 02-100-204/2/, склучен со 
должникот-заложен должник РЕНОВА ДОО.     (10002) 

__________ 
  

Врз подвижен имот сопственост на заложниот 
должник: Друштво за производство, трговија и услуги 
РЕНОВА ДОО експорт –импорт с. Џепчиште, Тетово, а 
која опрема е опишана во Проценка број 6144.11 за 
вредност на подвижен имот од 9.12.2022 година и Про-
ценка број 10112.07 за вредност на подвижен имот од 
28.11.2022 година, е заснован регистриран залог во ко-
рист на заложниот доверител Комерцијална банка АД 
Скопје врз основа на Нотарски акт - Анекс број 1 кон 
Договор за залог (хипотека) на недвижен имот со свој-
ство на извршна исправа заведен под ОДУ број 86/23 
од 20.2.2023 година, подготвен од нотарот Патриша 
Трајковска од Тетово, заради обезбедување на парично 
побарување во изност од 3.500.000,00 евра по основ на 

Анекс број 1 кон Договорот за рамковен револвинг-
кредит лимит врз основа на заложно право, на ден 
17.1.2023 година, заведен кај доверителот под делово-
ден број 02-100-204/2/, склучен со должникот заложен 
должник РЕНОВА ДОО.                                        (10003) 

__________ 
   

Се продава 1/6 идеален дел од земјоделско земјиш-
те кое се наоѓа во КО Сопот, КП бр. 301, дел 9, место 
викано „Лазарица“, катастарска култура н, класа 2, со 
вкупна површина од 20.004 м2, КО Сопот, КП бр. 605, 
дел 1, место викано „Лазарица“, катастарска култура н, 
класа 4, со вкупна површина од 4.845 м2, КО Сопот, 
КП бр. 606, место викано „Лазарица“, катастарска кул-
тура н, класа 4, со вкупна површина од 9.889 м2, КО 
Сопот, КП бр. 607, место викано „Лазарица“, катастар-
ска култура н, класа 4, со вкупна површина од 5.631 
м2, КО Сопот, КП бр. 610, место викано „Лазарица“, 
катастарска култура н, класа 4, со вкупна површина од 
4.642 м2 за вкупна цена од 63.250 денари, во сопстве-
ност на Наталија Анастасовска од Кавадарци.  

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 првенство.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да ја достават 
до нотарот Роза Алексова, ул. „Партизанска“ бр. 5 А, 
Кавадарци.                                                               (10004) 

__________ 
   

Се продава 1/6 идеален дел од земјоделско земјиш-
те кое се наоѓа во КО Сопот, КП бр. 301, дел 9, место 
викано „Лазарица“, катастарска култура н, класа 2, со 
вкупна површина од 20.004 м2, КО Сопот, КП бр. 605, 
дел 1, место викано „Лазарица“, катастарска култура н, 
класа 4, со вкупна површина од 4.845 м2, КО Сопот, 
КП бр. 606, место викано „Лазарица“, катастарска кул-
тура н, класа 4, со вкупна површина од 9.889 м2, КО 
Сопот, КП бр. 607, место викано „Лазарица“, катастар-
ска култура н, класа 4, со вкупна површина од 5.631 
м2, КО Сопот, КП бр. 610, место викано „Лазарица“, 
катастарска култура н, класа 4, со вкупна површина од 
4.642 м2 за вкупна цена од 63.250 денари, во сопстве-
ност на Васка Николова од Кавадарци.  

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 првенство.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да ја достават 
до нотарот Роза Алексова, ул. „Партизанска“ бр. 5 А, 
Кавадарци.                                                               (10005) 

__________ 
 

Се продаваат 2/6 идеални делови од земјоделско 
земјиште кое се наоѓа во КО Сопот, КП бр. 301, дел 9, 
место викано „Лазарица“, катастарска култура н, класа 
2, со вкупна површина од 20.004 м2, КО Сопот, КП бр. 
605, дел 1, место викано „Лазарица“, катастарска кул-
тура н, класа 4, со вкупна површина од 4.845 м2, КО 
Сопот, КП бр. 606, место викано „Лазарица“, катастар-
ска култура н, класа 4, со вкупна површина од 9.889 
м2, КО Сопот, КП бр. 607, место викано „Лазарица“, 
катастарска култура н, класа 4, со вкупна површина од 
5.631 м2, КО Сопот, КП бр. 610, место викано „Лаза-
рица“, катастарска култура н, класа 4, со вкупна пов-
ршина од 4.642 м2 за вкупна цена од 126.500 денари, 
во сопственост на Душан Николов од Кавадарци.  
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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 на огласот во „Сл. весник на 
РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да ја достават 
до нотарот Роза Алексова, ул. „Партизанска“ бр. 5 А, 
Кавадарци.                                                               (10006) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за засновање 
на заложно право над недвижен имот со својство на из-
вршна исправа (Договор за хипотека) ОДУ бр. 102/23 
од 27.2.2023 година, кај нотарот Роза Алексова од Ка-
вадарци, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, 
како заложен доверител, Љупчо Стојков од Кавадарци, 
како должник, Камче Стојков како должник, и ДГТ 
ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт-импорт Струмица, како зало-
жен должник е засновано заложно право - хипотека над 
недвижниот имот во корист на заложниот должник 
Стопанска банка АД Скопје за обезбедување на Дого-
вор за одобрување на станбен кредит број 3202432024 
од 13.2.2023 година, со кој се обезбедува побарување 
од 34.800,00 евра.  

Недвижниот имот е запишан во КО Кавадарци, 
Имотен лист 19079 издаден од АКН Кавадарци, на КП 
бр. 10164, дел 6, влез 1, кат К4, број 12, ул. „Ѓорѓи Со-
колов“, стан, со површина од 43 м2, и КП бр. 10164, 
дел 6, влез 1, кат К4, број 12, ПП, ул. „Ѓорѓи Соколов“, 
со површина од 11 м2, запишани со право на сопстве-
ност на заложниот должник ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Струмица.                                        (10007) 
 
 

Н Е В А Ж Е Ч К И  Д О К У М Е Н Т И  
 
  
Лична карта  
Лична карта бр. A2719869  на име Кристијан 
Бошевски, Битола. (9827) 
Лична карта бр. M0307430  на име Михајло Тасевски, 
Битола. (9828) 
Лична карта бр. A2728269  на име Мимоза Ристевска, 
Битола. (9829) 
Лична карта бр. A2592132  на име Николче Пејковски, 
Демир Хисар. (9834) 
Лична карта бр. A2561621  на име Сашо Јовановски, 
Крива Паланка. (9836) 
Лична карта бр. A1993975  на име Весна Богева, 
Неготино. (9838) 
Лична карта бр. G1152033  на име Мика Меноски, 
Охрид. (9839) 
Лична карта бр. M0134113  на име Весна Лаброска, 
Охрид. (9840) 
Лична карта бр. M0163654  на име Идрис Ајдароски, 
Прилеп. (9841) 
Лична карта бр. A1974132  на име Стојанче Грозданов, 
Свети Николе. (9856) 
Лична карта бр. G1226003  на име Бесмир Ајро, 
Струга. (9857) 
Лична карта бр. G1490292  на име Сами Азизов, Велес. 
 (9859) 
Лична карта бр. A1901962  на име Станка Ѓоргиевска, 
Штип. (9861) 
Лична карта бр. M0172135  на име Перо Величковски, 
Скопје. (9919) 
Лична карта бр. A1625190  на име Ѓорѓи Ѓелов, Скопје. 
 (9920) 
Лична карта бр. A2450871  на име Марко Илиевски, 
Скопје. (9921) 

Лична карта бр. A2320985  на име Тина Ѓорѓиевска, 
Скопје. (9922) 
Лична карта бр. A1686066  на име Даница 
Барбуловска, Скопје. (9923) 
Лична карта бр. A1541471  на име Борче Тасков, 
Делчево. (9924) 
Лична карта бр. A2302750  на име Вера Прошева, 
Гевгелија. (9926) 
Лична карта бр. G1470935  на име Амиде Демири, 
Гостивар. (9928) 
Лична карта бр. A2686319  на име Мира Димитриевска, 
Куманово. (9934) 
Лична карта бр. A2019712  на име Моника Радевска, 
Пробиштип. (9936) 
Лична карта бр. M0347772  на име Нуслихан Реџепи, 
Скопје. (9941) 
Лична карта бр. A1965134  на име Виолета Петреска, 
Скопје. (9942) 
Лична карта бр. M0012962  на име Виктор Петровски, 
Скопје. (9943) 
Лична карта бр. A2508088  на име Пандора Јаневска, 
Скопје. (9944) 
Лична карта бр. A2558088  на име Ацо Цветаноски, 
Скопје. (9945) 
Лична карта бр. A2524933  на име Васил Кузевски, 
Скопје. (9946) 
Лична карта бр. M0346732  на име Цветан Ангеловски, 
Скопје. (9947) 
Лична карта бр. A2260299  на име Дејан Костадинов, 
Скопје. (9948) 
Лична карта бр. A2437602  на име Бурхан Ферадов, 
Струмица. (9950) 
Лична карта бр. A1682887  на име Езѓан Ахмедов, 
Струмица. (9951) 
Лична карта бр. G1346453  на име Елдин Идризоски, 
Струга. (9953) 
Лична карта бр. A2744190  на име Мурат Османоски, 
Струга. (9954) 
Лична карта бр. N0190674  на име Ларгиме Селими, 
Струга. (9955) 
Лична карта бр. M0286305  на име Дејана Кнежевиќ, 
Валандово. (9960) 
Лична карта бр. A1581772  на име Борче Арсовски, 
Велес. (9961) 
Лична карта бр. A2205523  на име Исеин Чорески, 
Велес. (9962) 
Лична карта бр. A2035039  на име Бојан Симсаров, 
Велес. (9963) 
Лична карта бр. M0311559  на име Пепи Наков, Штип. 
 (9964) 
Пасош  
Пасош бр. B0853314  на име Даниел Ивановски, 
Скопје. (9831) 
Пасош бр. N0091126  на име Беџет Асани, Скопје.(9832) 
Пасош бр. M0143366  на име Ивица Трајковски, 
Куманово. (9837) 
Пасош бр. M0100288  на име Хана Адровиќ, Скопје. 
 (9845) 
Пасош бр. C0111951  на име Јагода Митева, Скопје. 
 (9846) 
Пасош бр. N0055820  на име Метин Рамадани, Скопје. 
 (9847) 
Пасош бр. K0162300  на име Локман Љутвији, Скопје. 
 (9848) 
Пасош бр. N0193486  на име Ваљон Исмани, Скопје. 
 (9849) 
Пасош бр. N0047080  на име Фарије Неби, Скопје. 
 (9850) 
Пасош бр. C1410794  на име Гоце Јаневски, Скопје. 
 (9851) 
Пасош бр. C0004104  на име Дехран Јашар, Скопје. 
 (9852) 
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Пасош бр. C1432997  на име Шевчет Рамаданов, 
Скопје. (9853) 
Пасош бр. B0480068  на име Ненад Јорданов, Скопје. 
 (9854) 
Пасош бр. C0004103  на име Сенада Јашар, Скопје. 
 (9855) 
Пасош бр. N0164574  на име Себеат Бакиовска, Велес. 
 (9860) 
Пасош бр. W0004438  на име Селен Адем, Гостивар. 
 (9929) 
Пасош бр. N0126604  на име Ибраим Азири, Гостивар. 
 (9930) 
Пасош бр. W0004437  на име Дилан Адем, Гостивар. 
 (9931) 
Пасош бр. C1371843  на име Ефкан Османоски, 
Прилеп. (9937) 
Пасош бр. K1212805  на име Арбен Синани, Тетово. 
 (9956) 
Пасош бр. B0639028  на име Тодорка Стаматоска, 
Тетово. (9957) 
Пасош бр. C0168898  на име Несет Реџепи, Тетово. 
 (9958) 
Пасош бр. K1046663  на име Аљиосман Фејзулахи, 
Тетово. (9959) 
Мемориска картичка  
Мемориска  возачка картичка бр.МК10558101839000 
издадена од  АМЕРИТ, Скопје на име Лари Царчев, 
Скопје. (9779) 
Мемориска  возачка картичка бр.МК10100015820001 
издадена од  АМЕРИТ, Скопје на име Горан 
Ангеловски, Скопје. (9783) 
Свидетелство  
Свидетелство за 1 год. издаденo од  СУГС “Орце 
Николов“, Скопје е  на име Тарчуловска Соња, Скопје. 
 (9713) 
Свидетелство за 2 год. издаденo од  СУГС “Орце 
Николов“, Скопје на име Тарчуловска Соња, Скопје. 
 (9714) 
Свидетелство за 3 год. издаденo од  СУГС “Орце 
Николов“, Скопје на име Тарчуловска Соња, Скопје. 
 (9715) 
Свидетелство за 4 год. издаденo од  СУГС “Орце 
Николов“, Скопје на име Тарчуловска Соња, Скопје. 
 (9717) 
Свидетелство за 8 одд. издаденo од  ООУ “Ѓерѓ 
Кастриот Скендербеу“, Скопје на име Шабани Бурхан, 
Скопје. (9719) 
Свидетелство за 1 год. издаденo од  СУГС “Кочо 
Рацин“, Скопје на име Димитровски Стефан, Скопје. 
 (9728) 
Свидетелство за 2 год. издаденo од  СУГС “Кочо 
Рацин“, Скопје на име Димитровски Стефан, Скопје. 
 (9730) 
Свидетелство за 3 год. издаденo од  СУГС “Кочо 
Рацин“, Скопје на име Димитровски Стефан, Скопје. 
 (9731) 
Свидетелство за 4 год. издаденo од  СУГС “Кочо 
Рацин“, Скопје на име Димитровски Стефан, Скопје. 
 (9732) 
Свидетелство за 9 одд. издаденo од  ООУ ,,Коста 
Рацин", Брвеница на име Алексоски Даниел, с.Долно 
Седларце, Тетово. (9735) 
Свидетелство за 8 одд. издаденo од  ОУ “Браќа рамиз-
Хамид“, Скопје на име Селим Ѓулсефа, Скопје. (9736) 
Свидетелство за 1 год. издаденo од  АСУЦ “Боро 
Петрушевски“, Скопје на име Ристески Златко, Скопје. 
 (9742) 
Свидетелство за 1 год. издаденo од  СУГС “Владо 
Тасевски“, Скопје на име Стојановски Гоце, Скопје. 
 (9745) 

Свидетелство за 2 год. издаденo од  СУГС “Владо 
Тасевски“, Скопје на име Стојановски Гоце, Скопје. 
 (9746) 
Свидетелство за 3 год. издаденo од  СУГС “Владо 
Тасевски“, Скопје на име Стојановски Гоце, Скопје. 
 (9748) 
Свидетелство за 4 год. издаденo од  СУГС “Владо 
Тасевски“, Скопје на име Стојановски Гоце, Скопје. 
 (9749) 
Свидетелство за 7 одд. издаденo од  ОУ “Димои Хаџи 
Димов“, Скопје на име Благоевска Нина, Скопје. (9751) 
Свидетелство за 4 год. издаденo од  МУЦ “Д-р Панче 
Караѓозов“, Скопје на име Ирена Бедриоска, Скопје. 
 (9777) 
Свидетелство за 1 год. издаденo од УСО “Кочо Рацин“, 
Скопје на име Анита Ацеска, Скопје. (9784) 
Свидетелство за 2 год. издаденo од  УСО “Кочо 
Рацин“, Скопје на име Анита Ацеска, Скопје. (9785) 
Свидетелство за 3 год. издаденo од  УСО “Кочо 
Рацин“, Скопје на име Анита Ацеска, Скопје. (9786) 
Свидетелство за 4 год. издаденo од  УСО “Кочо 
Рацин“, Скопје на име Анита Ацеска, Скопје. (9787) 
Свидетелство за 1 одд. издаденo од  ПОУ “Јахја 
Кемал“, Скопје на име Деа Рамадани, Скопје. (9802) 
Свидетелство за 2 одд. издаденo од   ПОУ “Јахја 
Кемал“, Скопје на име Деа Рамадани, Скопје. (9803) 
Свидетелство за 3 одд. издаденo од   ПОУ “Јахја 
Кемал“, Скопје на име Деа Рамадани, Скопје. (9804) 
Свидетелство за 4 одд. издаденo од   ПОУ “Јахја 
Кемал“, Скопје на име Деа Рамадани, Скопје. (9805) 
Свидетелство за 5 одд. издаденo од   ПОУ “Јахја 
Кемал“, Скопје на име Деа Рамадани, Скопје. (9806) 
Свидетелство за 6 одд. издаденo од   ПОУ “Јахја 
Кемал“, Скопје на име Деа Рамадани, Скопје. (9807) 
Свидетелство за 7 одд. издаденo од   ПОУ “Јахја 
Кемал“, Скопје на име Деа Рамадани, Скопје. (9808) 
Свидетелство за 8 одд. издаденo од   ПОУ “Јахја 
Кемал“, Скопје на име Деа Рамадани, Скопје. (9809) 
Свидетелство за 1 год. издаденo од  СУГС “Арсени 
Јовков“, Скопје на име Хамза Исмаил, Скопје. (9810) 
Свидетелство за 2 год. издаденo од   СУГС “Арсени 
Јовков“, Скопје на име Хамза Исмаил, Скопје. (9811) 
Свидетелство за 3 год. издаденo од   СУГС “Арсени 
Јовков“, Скопје на име Хамза Исмаил, Скопје. (9813) 
Свидетелство за 4 год. издаденo од   СУГС “Арсени 
Јовков“, Скопје на име Хамза Исмаил, Скопје. (9814) 
Свидетелство за 8 одд.  на име Кире Илов. (9891) 
Свидетелство   на име Данчо Карафилоски, Прилеп. 
 (9892) 
Свидетелство за 8 одд.  на име Мирвет Дервиши. (9894) 
Свидетелство за 6 одд. издаденo од  ОУ „Гоце Делчев“ 
на име Османи Бешким. (9896) 
Свидетелство за 1 год.  на име Ева Златанова. (9898) 
Свидетелство за 8 одд. издаденo од  ОУ „Коста Рацин“, 
с. Подареш на име Звонко Митев, Радовиш. (9899) 
Свидетелство за 8 одд.  на име Лилјана Кавазова. (9901) 
Свидетелства од 1 до 4 год. издадени од  „Таки 
Даскало“ на име Николче Стојановски, Битола. (9902) 
Свидетелство за 7 одд.  на име Лавдриме Рамадани, 
Кичево. (9903) 
Свидетелство   на име Шќипе Абдија, Тетово. (9904) 
Свидетелство за средно образование  на име Весна 
Белмезова. (9907) 
Свидетелство   на име Мелани Горичева, Струмица. 
 (9908) 
Индекс  
Индекс бр.1358 издаден од  Градежен факултет, Скопје 
на име Димитриевска Маја, Демир Хисар. (9744) 
Диплома  
Диплома  издадена од  ФЗНХ, Скопје на име 
Брајковска Ана, Скопје. (9723) 
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Диплома  издадена од  СОУ “Ѓорче Петров“, Крива 
Паланка на име Димитровска Викторија, Крива 
Паланка. (9726) 
Диплома  издадена од  ДСУ “Д-р Панче Караѓозов“, 
Скопје на име Тодоровска Живка, Скопје. (9741) 
Диплома  издадена од  СУГС Гимназија “Никола 
Карев“,Скопје на име Давитковска Павлина, Скопје. 
 (9753) 
Диплома  издадена од  СУГС “Владо Тасевски“, Скопје 
на име Стојановски Гоце, Скопје. (9754) 
Диплома  издадена од  УТУЦ “Лазар Танев“, Скопје на 
име Тони Стојкоски, Скопје. (9776) 
Диплома  издадена од  УСО “Кочо Рацин“, Скопје на 
име Анита Ацеска, Скопје. (9788) 
Диплома  издадена од  СУГС “Зеф Љуш Марку“, 
Скопје на име Зинедин Сејдиу, Скопје. (9791) 
Диплома  издадена од   СУГС “Арсени Јовков“, Скопје 
на име Хамза Исмаил, Скопје. (9815) 
Диплома  издадена од  „Мирко Милески“ на име 
Радован Богески, Кичево. (9893) 
Диплома  издадена од  „Орде Чопела“ на име Дајана 
Велјаноска, Прилеп. (9897) 
Диплома   на име Светлана Корчовска. (9900) 
Диплома   на име Игор Темов. (9905) 
Диплома   на име Кристијан Илиев, Битола. (9906) 
Штедна книшка  
Штедна книшка бр. 210-5016528541.50  на име Јован 
Клечкароски, Драслајца. (9889) 
Штедна книшка бр. 210501698921681 издадена од  
НЛБ Тутунска банка на име Елизабета Јолеска, Штип. 
 (9895) 
Уверение  
Уверение за положени испити издадено од  Педагошки 
факултет, Скопје на име Беким Зумери, Скопје. (9824) 
Дозвола -  
Дозвола - транспортна бр.568975 за Турција издадена 
од  Министерство за транспорт и врски на име АБЕНА 
ТРАНСПОРТ, Скопје. (9778) 
Дозвола - транспортна бр.568975 за Турска издадена од  
Министерство за транспорт и врски на име АЛБЕНА 
ТРАНСПОРТ, Скопје. (9968) 
Сертификат  
Сертификат  за возач бр.45889 издаден од  
Министерство за транспорт и врски на име Мухамет  
Мегди, Скопје. (9816) 
Полиса  
Полиса за животно осигурување бр.907554 издадена од 
Кроација Осигурување - Живот на име Емилија Ќупева 
- Неделкова, Велес. (9775) 
Полиса за животно осигурување бр.11,008.379 
издадена од ГРАВЕ Осигурување АД на име Ристо 
Аврамовски, Скопје. (9781) 
Полиса за животно осигурување бр.11,008.252 
издадена од ГРАВЕ Осигурување АД на име Неда 
Коруновска Аврамовска, Скопје. (9782) 
Полиса за животно осигурување бр.47128 издадена од 
Корација Осигурување - Живот на име Филип Гарески, 
Скопје. (9887) 
Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. U0228452  на име Здравка 
Алексова, Скопје. (9830) 
Возачка дозвола бр. U0021883  на име Николче 
Пејковски, Демир Хисар. (9833) 
Возачка дозвола бр. X1195222  на име Љуан Мусаи, 
Гостивар. (9835) 
Возачка дозвола бр. X1079574  на име Фатих Мусоски, 
Скопје. (9842) 
Возачка дозвола бр. U0190453  на име Елвис 
Смаиловиќ, Скопје. (9843) 
Возачка дозвола бр. U0020968  на име Сашо 
Бориславовски, Скопје. (9844) 

Возачка дозвола бр. X1160979  на име Мујдин Етеми, 
Тетово. (9858) 
Возачка дозвола бр. T1762021  на име Вера Прошева, 
Гевгелија. (9925) 
Возачка дозвола бр. X1191608  на име Сумеа Мехмеди, 
Гостивар. (9927) 
Возачка дозвола бр. T1677152  на име Илија 
Туриманџов, Кавадарци. (9932) 
Возачка дозвола бр. T1770763  на име Виктор 
Туриманџов, Кавадарци. (9933) 
Возачка дозвола бр. T1682745  на име Мартин 
Душанов, Пробиштип. (9935) 
Возачка дозвола бр. T1481680  на име Ивана 
Петрушевска, Скопје. (9938) 
Возачка дозвола бр. U0001616  на име Снежана 
Костадиновска, Скопје. (9939) 
Возачка дозвола бр. T1890869  на име Томе Димовски, 
Скопје. (9940) 
Возачка дозвола бр. T1444509  на име Бошко Велков, 
Струмица. (9949) 
Возачка дозвола бр. U0037705  на име Давид 
Шаврески, Струга. (9952) 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.0086596  на име Васе 
Ѓиразовски, Куманово. (9862) 
Сообраќајна дозвола бр.0127742  на име Фани 
Ангеловска, Куманово. (9863) 
Сообраќајна дозвола бр.0456489  на име Сашо 
Коровеш, Охрид. (9864) 
Сообраќајна дозвола бр.3383344  на име Ќемаљ 
Садики, Тетово. (9865) 
Сообраќајна дозвола бр.1337837  на име Дооел Скопје 
Порше Лизинг, Скопје. (9866) 
Сообраќајна дозвола бр.0655091  на име Ѓорѓија 
Стојкоски, Скопје. (9867) 
Сообраќајна дозвола бр.1173090  на име Мујдин 
Етеми, Тетово. (9868) 
Сообраќајна дозвола бр.0999041  на име Ирина 
Аврамска-Пашовска, Скопје. (9869) 
Сообраќајна дозвола бр.0603574  на име Маритин 
Јованов, Штип. (9870) 
Сообраќајна дозвола бр.0011899  на име Дооел Теа 
Мил, Делчево. (9965) 
Општ  
Општ    на име Ѓулден Тала ?, Струга. (9890) 
 
 

Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
 
  

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 03333/2023 
 
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 горенаведената ад-
реса 

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Друго. 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
А. Изградба на пат од Мал Папрадник до Дебар-

ско езеро – Општина Центар Жупа)   
Б. Изградба на улица Попој-Млака – Општина 

Вевчани (ПР02/БРР/2022/2023) 
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: н.м. Мал Папрадник, Општина Центар Жупа и 
н.м.Вевчани 

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 и рехабилитација на постоен пат 

(Крак1) од н.м. Мал Папрадник до бреговите на Дебар-
ското Езеро- Општина Центар Жупа и изградба на ло-
кална улица „Попој-Млака“- Општина Вевчани, според 
утврдени проектни задачи и технички спецификации. 

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

ник Шифра Опис 
45233200-1 - Разновидни површински работи 
45233251-3 - Работи за замена на асфалтот 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Реконструкција и рехабилитација на постоен пат 

(Крак1) од н.м. Мал Папрадник до бреговите на Дебар-
ското Езеро - Општина Центар Жупа, според утврдена 
проектна задача и техничка спецификација. 

2. Изградба на локална улица „Попој-Млака“- Оп-
штина Вевчани, според утврдена проектна задача и 
техничка спецификација. 

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

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

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

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

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

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: 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) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Соодветни изводи од банки: 
Вкупен приход од најмалку 20.000.000,00 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 20.000.000,00 денари ос-
тварен во текот на последната година од работењето. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

б.1)   -  минимум 30 градежни работници со доста-
вување на список на вработени не постар од еден месец 
од АВРСМ,  б.2)   - 2 (двајца) градежни техничари со 
соодветно образование со доставување на копии од до-
кумент-диплома со кои се докажува образованието, 
б.3)   - 2 (двајца)  градежни инжинери со соодветно об-
разование и овластување - Б за изведувач на градби од 
втора категорија, со доставување на копии од доку-
мент-диплома со кои се докажува образованието, и ко-
пии од бараните овластувања Б за изведувач на градби 
од втора категорија 

- 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: 

б.1)   -  минимум 30 градежни работници со доста-
вување на список на вработени не постар од еден месец 
од АВРСМ, 

- 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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В) Да ја има на располагање следнава техничка оп-
рема: 1. Камион кипер, мин.бр.5 2. Багер со тежина од 
над 20 t, мин.бр.2   3. Комбинирана машина за ископ и 
утовар, мин.бр.1   4. Машини за сечење асфалт  5. Греј-
дер, мин.бр.1   6. Асфалтерка со ширина на пегла од 
мин 2,70 м,  мин.бр.1 7. Асфалтерка со ширина на пег-
ла од мин 6,00 м,  мин.бр.1   8. Челичен ваљак со виб-
рации со минимална тежина 9 t, мин.бр.2   9. Комбини-
ран челик-гума ваљак со минимална тежина 8 t, 
мин.бр.1   10. Прскалка за емулзија, мин.бр.1   11. Вир-
ген, мин.бр.1  12. Два утоварачи 13. Асфалтна база 

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

Листа на 3 (три) УСПЕШНО извршени исти, или 
слични работи поврзани со изведба /реконструкција 
/рехабилитација на улици /патишта/сообраќајници, со 
приложување на потврди (а не Договори) од договор-
ните органи, реализирани во последните 3 (три) години 

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. 
 
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 

15.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.3.2023 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.3.2023 

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 15.3.2023 година во 12:00 часот, место: 
Струга 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.2.2023 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: 03339/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Комуна-

лец - Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Питу Гули“ бр.2а 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Искова Спиркоски, 

адреса на е-пошта: javnikomunalec@yahoo.com, теле-
фон/факс: 048/428-992 

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: 
Резервни делови за мерцедес 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.500.000 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: ЈКП Комуналец Прилеп 

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

јавна набавка: дадено во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
34300000-0 - Делови и додатоци за возила и нивни 

мотори 
34320000-6 - Механички резервни делови освен мо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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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 образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

16.3.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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 16.3.2023 година во 10:00 часот, место: ЈКП 
Комуналец Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03341/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

за гастроентерохепатологија 
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: Александар Биков, адреса на 

е-пошта: klinikagastro@gmail.com, телефон/факс: 3211 
134 

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: 
Сервисирање на компјутери и одржување на 

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

Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани 
услуги 

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

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

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

ник 
Шифра Опис 
50300000-8 - Поправка, одржување и сродни услуги 

поврзани со персонални компјутери, канцелариска оп-
рема, телекомуникациска и аудио-визуелна опрема 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Набавка на услугa за одржување и сервисирање 

на компјутери, компјутерска опрема 
2. Набавка на услуги за одржување на ВЕБ страна 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 30.3.2023 година се пла-

нира да заврши 30.3.2024 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): Да 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

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

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

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

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

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

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

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

гистриран како физичко или правно лице за вршење на деј-
носта поврзана со предметот на набавка или доказ дека 
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно 
со прописите на земјата каде што е регистриран 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Да и ма извршувано услуги од ист или сличен вид, 
во последните 3 години (2020, 2021 и 2022)листа на 
главни испораки на стоки или извршени услуги во по-
следните три години, со вредности, датуми, купувачи 
(договорни органи или економски оператори), и нај-
малку 5(пет) потврди од корисници на услуги со слич-
на содржина и обем на работа и на иста платформа во 
последните 3(три) години(2020, 2021 и 2022) за ДЕЛ 1 
и ДЕЛ 2; а1) листа на главни испораки на стоки во по-
следните три години, со вредности, датуми, купувачи 
(договорни органи или економски оператори), и нај-
малку 5(пет) потврди од корисници во последните 
3(три) години(2020, 2021 и 2022) за ДЕЛ 1 и ДЕЛ 2. 

- со наведување на мерките за управување со жи-
вотната средина кои економскиот оператор ќе може да 
ги користи во извршувањето на договорот: 

Важечки договор/и склучен/и со компанија за соби-
рање и постапување со електронски отпад  и потврда 
од Министерство за животна средина дека економски-
от оператор е регистриран во регистарот на производи-
тели  за управување со посебни текови отпад согласно 
член 32 од Законот за управување со електрична и 
електронска опрема и отпадна електрична и електрон-
ска опрема (сл. Весник на РСМ бр. 176/2021) и прилог 
потврди од компанијата колективен постапувач за ко-
личините на пријавен отпад во изминатите 3(три) годи-
ни за ДЕЛ 1. 

- 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: 

Изјава за просечниот годишен број на вработени и 
ангажирани лица кај давателот на услуги или изведу-
вач на работи, во последните три години за бројот на 
работниците кои ќе бидат задолжени за извршување на 
услугите, не постара од 3(три) месеци за ДЕЛ 1. б1)Из-
јава со прилог сертификат, за вработено лице од страна 
на економскиот оператор за реализација на предметна-
та набавка кое располага со сертификат Linux Certified 
за ДЕЛ 2. 

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 

16.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 12:00 часот, место: адми-
нистративни простории на ЈЗУУ Клиника за гастроен-
терохепатологија-Скопје-одделение за јавни набавки. 

V.5) Дополнителни информации 071 392 709 Биков 
Александар 

V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03344/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Развојна бан-

ка на Северна Македонија АД Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Димитрие Чуповски“ бр.26 

Скопје 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Боро Варошлија, адреса на е-

пошта: boro.varoslija@mbdp.com.mk, телефон/факс: 
3115-844 

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 - Економија и финансии. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуга за СВИФТ инфраструктура 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани 
услуги 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: РБСМ АД 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 со тендерската спецификација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
66115000-9 - Услуги за меѓународен трансфер на 

пари 
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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 5.4.2023 г. 
се планира да заврши 5.4.2024 г. 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност 
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: 

Изјава со референтна листа на банки корисници на 
(outsourcing SWIFT interfejs) услуги 

- 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 најмалку вработено тројца инжинери по 
елоктротехника, од кои најмалку двајца да поседуваат 
сертификат SIP Connectivity & Interface 

- 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 оперативните центри на понудувачот 
(примарен и секундарен) се наоѓаат во РСМ и во друга 
европска земја, или во случај да не се, да се наоѓаат во  
различни европски земји 

- 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: 

Доказ дека оперативните центри на понудувачот 
(примарен и секундарен) се наоѓаат во РМ и во друга 
европска земја, или во случај да не се, да се наоѓаат во  
различни европски земји 

 
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 

20.3.2023 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

14.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 16.3.2023 

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 20.3.2023 г. во 11:00 часот, место: РБСМ АД 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации: Дадени со тендер-
ската документација 

V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03345/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

,,Св. Кирил и Методиј“ Стоматолошки факултет - 
Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Мајка Тереза“ бр. 43 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Влатко Коколански, адреса 

на е-пошта: vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk, теле-
фон/факс: 078/260-818 
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I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Стоматолошки микроскоп 
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: Стоматолошки факултет - Скопје 

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

јавна набавка: 
Даден во техничките спецификации 
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: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: 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 

31.3.2023 година во 08:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.3.2023 

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 31.3.2023 година во 08:30 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03347/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: „Борис Трај-

ковски“ ДООЕЛ Скопје 
I.1.2) Адреса: бул. 8-ми Септември бр.13 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Роберта Теова, aдреса на е-

пошта: roberta.teova@scboristrajkovski.gov.mk, телефон/ 
факс: 3089-641 

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. 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуги  за привремени вработувања за потреби-

те на Друштвото 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.500.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

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

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

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

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

консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигу-
рување 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

е регистриран како физичко или правно лице за врше-
ње на дејноста поврзана со предметот на договорот за 
јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно 
професионално здружение согласно со прописите на 
земјата каде што е регистриран, и - копија од важечка 
лиценца А за вршење на привремени вработувања из-
дадена од        Министерството за труд и социјална по-
литика согласно Законот за приватните агенции за вра-
ботувања („Службен Весник на Република Македони-
ја“ број 113/2018 и „Службен Весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.18/2020). 

 
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 

16.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 12:00 часот, место: ЕСЈН 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03349/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунал-

на хигиена Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „516“ бр.10 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
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I.1.5) Лице за контакт: Разим Дулови, адреса на е-
пошта: javni.nabavki@khs.mk, телефон/факс: 3230857/ 

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: 
Севисирање на градежни машини 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.500.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Сервисирање на градежна машина тип LIU 

GONG  CLG835. Година на производство 2015 и Сер-
висирање на градежна машина тип  LIUGONG  CLG 
835 – година на производство 2021. 

2. Сервисирање на градежна машина  Тип-Орен-
стеин&Koopel O&KL 25. Година на производство 1994. 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 24.4.2023 г. 
се планира да заврши 24.4.2024 г. 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

документација: Не 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.3.2023 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.3.2023 г. во 9:00 часот, место: Скопје, ул. 
„516“ бр. 10 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03352/2023 
 
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, адре-

са на е-пошта: javni.nabavki@skopje.gov.mk, теле-
фон/факс: 3297-222 
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I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка и монтажа на лифт за лица со попрече-

ности во СУГС „Георги Димитров“-Скопје 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.694.915,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

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

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

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 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  18 
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: 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 (Документ за ре-

гистрирана дејност) како доказ дека е регистриран како 
физичко или правно лице за вршење на дејноста пов-
рзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа 
на соодветно професионално здружение согласно со 
прописите на земјата каде што е регистриран; - соод-
ветна Лиценца „Б“ за изведување на градби од втора 
категорија, согласно Законот за градење, издадена од 
Министерството за транспорт и врски на Република 
Северна Македонија, а доколку се работи за странски 
понудувач се доставува Потврда дека може да изведува 
градби од втора категорија, издадена од соодветен ор-
ган на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од уредување на просторот на Република Северна 
Македонија, согласно член 42 од Законот за градење, 
како доказ за исполнување на посебните услови за 
вршење на дејноста пропишани соглaсно со закон кои 
се однесуваат на предметот на јавна набавка. 

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: 

- Од персоналот кој ќе биде вклучен за целото вре-
метраење на договорот за јавна набавка, економскиот 
оператор треба да има вработени или ангажирани лица 
и тоа: - најмалку 1 (еден) дипломиран градежен инже-
нер, со овластување „Б“ за изведба од областа на гра-
дежништвото издадено од Комора на овластени архи-
текти и овластени инженери на РСМ. 

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

- Економскиот оператор да има извршено (реализи-
рано) најмалку 6 (шест) договори и тоа: -  3 (три) дого-
вори за извршени испораки со монтажи на лифтови од 
ист (хидрауличен или на уљни) или сличен тип (еска-
латори) со предметната набавка, во последните 5 (пет) 
години,  -  3 (три) договори за одржување на лифтови, 
во последните 5 (пет) години. 

- 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: 
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- Економскиот оператор потребно е да ги исполну-
ва минималните барања и услови во описот во технич-
ката спецификација и дека лифтот ќе биде испорачан и 
монтиран согласно стандардот МКС EN 81-20:2020 
Безбедносни правила за конструкција и монтажа на ли-
фтови – Лифтови за превоз на лица и стоки. 

 
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 

17.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.3.2023 

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 17.3.2023 година во 12:00 часот, место: во 
просториите на Град Скопје, бул. „Илинден“ бр. 82 - 
Скопје, Сектор за јавни набавки, барака бр.1а 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03353/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

за гастроентерохепатологија 
I.1.2) Адреса: „Водњанска“ бр.17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Биков, адреса на 

е-пошта: klinikagastro@gmail.com, телефон/факс: 3211-
134 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Медицинска опрема 
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: ф-ко клиника ГЕХ 

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

јавна набавка: 
даден во ТД 

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

ник Шифра Опис 
33100000-1 - Медицинска опрема 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 30.3.2023 година 
се планира да заврши 30.3.2024 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? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ  за регистрирана дејност и   Решение за 

вршење на промет на големо со медицински средства 
на триторијата на Република Македонија издадено од 
Агенција за лекови и медицински средства на Републи-
ка Македонија 
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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: 

- Технички каталози, издадени од производителот на 
понудените стоки, кои ги содржат бараните минимални 
технички карактеристики  наведени во техничките специ-
фикации. Во истите јасно и недвосмислесено да се марки-
раат и да се нумерираат техничките карактеристики на по-
нудените стоки и тоа согласно нумерацијата од техничките 
спецификации (пр.1.1, 1.2....). Така подготвените (маркира-
ни и нумерирани) каталози, скенирани се доставуваат ис-
клучиво преку ЕСЈН. Понудите кои нема да содржат ката-
лози подготвени на погоре опишаниот начин ќе бидат оце-
нети како неприфатливи. 

- 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: 

Право на учество во постапката има секој економ-
ски оператор кој е регистриран како физичко или прав-
но лице за вршење на дејноста поврзана со предметот 
на набавка или припаѓа на соодветно професионално 
здружение согласно со прописите на земјата каде што е 
регистриран. Економскиот оператор да  поседува ва-
жечко  Решение за вршење на промет на големо со ме-
дицински средства на триторијата на Република Маке-
донија издадено од Агенција за лекови и медицински 
средства на Република Македонија - Понудувачот да 
поседува овластување од производителот за застап-
ништвио и поддшка на територијата на РС Македонија. 

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

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

16.3.2023 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 11:00 часот, место: архи-
ва на клиника ГЕХ 

V.5) Дополнителни информации: Биков Александар 
071/392- 709 

V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03355/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клинич-

ка болница Битола 
I.1.2) Адреса: ул. „Партизанска“ б.б. 

I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Соња Циуновска, адреса на 

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

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

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

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

јавна набавка: ПАП тестови и раствор за декалцифика-
ција на припероци од коскено ткиво 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33695000-8 - Сите други нетерапевтски 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. папаниколау тестови 
2. раствор за декалцификација на примероци од 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

понудувачот или кандидатот 



 Стр. 26 - Бр. 46                                                                                            2 март 2023 
 
 

Огласи  
 

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 обрзец за регистрина дејност Решение за 

вршење промет со хемикалии од Министертво за 
здравство на РСМ. 

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

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

17.3.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.3.2023 година во 10:00 часот, место: Кли-
ничка болница Битола 

V.5) Дополнителни информации: информации на 
телефон 076 369 012  Соња 

V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03360/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска Клиника за пулмологија и алергологија - 
Скопје 

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

е-пошта: cece_t10@hotmail.com, телефон/факс: 
070/387-046 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Средства и опрема за одржување на хигиена 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија 
Скопје 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
39830000-9 - Производи за чистење 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. ХЕМИСКИ СРЕДСТВА И ПОТРОШЕН МАТЕ-

РИЈАЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА  ХИГИЕНА,  според тех-
ничка спецификација 

2. МАШИНА ЗА ЧИСТЕЊЕ ПОДОВИ, според тех-
ничка спецификација 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Решение за вршење на дејност промет со хе-
микалии/биоциди  издадено од Мин. за здравство на 
РС Македонија (само за дел 1 од предметот на на-
бавка). 

 
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 

17.3.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.3.2023 година во 10:00 часот, место: Сала 
за состаноци на ЈЗУУ Клиника за пумологија и алерго-
логија 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03363/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Пробиштип 

I.1.2) Адреса: ул. „Јаким Стојковски“ бр.1 
I.1.3) Град и поштенски код: Пробиштип - 2210 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Анкица Ѓеновска, адреса на 

е-пошта: agenovska@probistip.gov.mk, телефон/факс: 
032/483-131 

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: 
Избор на изведувач за одржување на патишта, 

тампонирање и чистење на диви депонии и речни 
корита во општина Пробиштип 

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 Пробиштип 

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

јавна набавка: 
Избор на изведувач за одржување на патишта, там-

понирање и чистење на диви депонии и речни корита 
во општина Пробиштип 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? 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 
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IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД образец за кој надлежен орган за издавање во 

РСМ е Централен регистар на РСМ. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

16.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 12:00 часот, место: Оп-
штина Пробиштип во сала за состаноци на 3-ти кат 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03366/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Затвор Би-

тола 
I.1.2) Адреса: ул. „Девеани“ 25 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 07000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Љубица Тарашовска, адреса 

на е-пошта: ljubica.tarasovska@gmail.com, теле-
фон/факс: 047/229-113 

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 - Јавен ред и безбедност. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Прехранбени продукти за 2023 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: Затвор Битола 

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

јавна набавка: Набавка на Прехрамбени продукти за 
потребите на КПУ Затвор Битола за 2023/24 година 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
15331000-7 - Преработен зеленчук 
15300000-1 - Овошје, зеленчук и сродни производи 
15331170-9 - Смрзнат зеленчук 
15310000-4 - Компири и производи од компири 
15900000-7 - Пијалаци, тутун и сродни производи 
15331427-6 - Концентрирано доматно пире 
15331400-1 - Конзервиран зеленчук и/или зеленчук 

во лименки 
15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, 

тутун и сродни производи 
15330000-0 - Преработено овошје и зеленчук 
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 бр.1 (Прехрамбени продукти) 
2. ДЕЛ бр.2 (Сол и зачини) 
3. ДЕЛ бр.3 (Јајца) 
4. ДЕЛ бр.4 (Млечни производи) 
5. ДЕЛ бр.5 (Сувомеснати и месни производи) 
6. ДЕЛ бр.6 (Конзервирани месни производи) 
7. ДЕЛ бр.7 (Свеж зеленчук) 
8. ДЕЛ бр.8 (Смрзнат зеленчук) 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.4.2023 г. 
се планира да заврши 1.4.2024 г. 
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 
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IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Не 

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Решение за регистрирање во Регистарот на објекти и 
оператори со храна издадено од Агенција за храна и ве-
теринарство 

IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
Економскиот оператор треба да го исполнува 

HACCP системот и ISO 9001:2015 - стандарди за сис-
тем за квалитет. 

 
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 

16.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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 16.3.2023 г. во 12:00 часот, место: Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03367/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Градска 

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

пошта: boban@bolnica.org.mk, телефон/факс: 02/3087-
455 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
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: ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ – Скопје 

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

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

ник Шифра Опис 
90921000-9 - Услуги за дезинфекција и истребу-

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

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

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

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

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

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 



 Стр. 30 - Бр. 46                                                                                            2 март 2023 
 
 

Огласи  
 

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) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Сертификат или потврда за исполнување на стан-

дард за систем за управување со квалитет ISO 9001: 
2015 или еквивалент 

- Стандарди за управување со животна средина: 
- Сертификат или потврда за исполнување на стан-

дард за управување со животната средина ISO 14001: 
2015 или еквивалент. 

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

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

16.3.2023 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 9:00 часот, место: ЈЗУ 
ГОБ „8-ми Септември“ – Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03370/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

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

пошта: vesnamicevska@yahoo.co.uk, телефон/факс: 
075/403-300 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на Реагенси, контрола, калибратори и 

потрошен материјал за биохемиски анализатор 
Architect c4000 Abbott или еквивалент 

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

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

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

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

јавна набавка: 
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: 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: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дицински средства согласно Законот за лекови и ме-
дицински 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 

31.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.3.2023 

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 31.3.2023 година во 15:30 часот, место: ЈЗУ 
УК за детски болести 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03372/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Зр-

новци 

I.1.2) Адреса: Илинденска б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Зрновци - 2305 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Кристиан Савев, aдреса на е-

пошта: k_savev@yahoo.com, телефон/факс: 033/353-105 
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: 
Изградба на Резервоар за вода 60m3  во с. Зрнов-

ци – Општина Зрновци 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.741.715,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: с. Зрновци-Општина Зрновци 

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: 
Или се планира да започне 1.4.2023 година 
се планира да заврши 1.5.2023 година 
Период во месеци:  1 или 30 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
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 

16.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 12:00 часот, место: Оп-
штина Зрновци 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03379/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ „Мар-

шал Тито“ - с. Муртино 
I.1.2) Адреса: с.Муртино 
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица - 2400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Гаљо Галев, aдреса на е-

пошта: gale.galev@yahoo.com, телефон/факс: 034/373-
297 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Течен гас 
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 
09133000-0 - Течен петролеум гас (ЛПГ) 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 12.3.2023 година 
се планира да заврши 11.3.2024 година 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

16.3.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 10:00 часот, место: 
Муртино 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03380/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: КПУ Затвор - 

Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Шуто Оризари“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Влатко Митев, адреса на е-

пошта: vlatko.mitev@yahoo.com, телефон/факс: 02/2 
650-546 

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 - Јавен ред и безбедност. 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ул.Индира Ганди бр.11, 1000 Скопје 

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

јавна набавка: 
Предмет на рамковната спогодба се стоки- Набавка 

на електрична енергија за потребите на КПУ ЗАТВОР 
СКОПЈЕ 

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: 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 години: 1 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

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

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

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

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

нална дејност, економскиот оператор треба да достави: 
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ 
дека припаѓа на соодветно професионално здружение 
согласно со прописите на земјата каде што е регистри-
ран.  - Лиценца за вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија издадена од Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-
лика Северна Македонија,  - EIC код, издаден од стра-
на на АД МЕПСО за снабдување со електрична енер-
гија,  - доколку понудувачот е БОС (Балансно Одговор-
на Страна), треба да достави Договор за балансна одго-
ворност,  - доколку понудувачот е дел од БГ (Балансна 
Група), треба да достави Договор за балансна одговор-
ност од Балансно Одговорната Страна и документ за 
превземање балансна одговорност од страна на Балан-
сно Одговорната Страна за понудувачот,  - Договор де-
ка е регистриран како учесник на пазарот на електрич-
на енергија согласно Правилата за пазар на електрична 
енергија. 

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

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

31.3.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.3.2023 

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 31.3.2023 година во 10:00 часот, 
место:https:www.e-nabavki.gov.mk и во просториите на 
КПУ затвор Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03381/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Би-

тола 

I.1.2) Адреса: бул. 1-ви Мај 61 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александра Џоџадинов, ад-

реса на е-пошта: djodjadinov.a@gmail.com, теле-
фон/факс: 047/208-333 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реконструкција/Рехабилитација на улици, па-

тишта и автопати Реконструкција на коловоз на 
уличен крак бр. 2 во с. Логоварди 

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: Реконструкција на коловоз на уличен крак 2 низ 
село Логоварди, Општина Битола 

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

јавна набавка: Реконструкција на коловоз на уличен 
крак 2 низ село Логоварди,Општина Битола 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 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 [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност,-Лиценца Б за 

изведување на градби издадена од Министерство за 
транспорт и врски на Р.Северна Македонија односно 
соодветен документ во земјата каде што е регистриран 
доколку се работи за странски понудувач 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Понудувачот  да има вработено или ангажирано: - 
најмалку 2(две) стручни  лица со Овластување Б за из-
ведба од областа на  градежништво  -најмалку 30(трие-
сет )работници 

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

Понудувачот да има на располагање потребна оп-
рема,механизација и транспортни средства за реализа-
ција на договорот без оглед дали му припаѓа на Е.О и 
тоа: - Асфалтна база со А интегрирана еколошка дозво-
ла - Камион кипер со мин.нос.18т----2 парче - Вибро 
валјак со мин. тежина 8т-----1парче  - Финишер-----
1парче - Комбиниран ровокопач---2 парчиња - Грејдер-
------1 парче - Валјак гумен или комбиниран(же-
лезо/гума)-------1 парче 

- 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 да има реализација на минимум 3 
(три) договори во последните 5 години за изградба или 
реконструкција на коловози со минимална вредност не 
помала од 2.200.000,00 денари со ДДВ. 

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 

17.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.3.2023 година во 12:00 часот, место: Оп-
штина Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03382/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Конче 
I.1.2) Адреса: Конче 
I.1.3) Град и поштенски код: Конче – 2424 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Игор Илиев, aдреса на е-

пошта: igorce_messi@hotmail.com телефон/факс: 032/63 
0325 

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 проектна документација 
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: Канцеларии на економскиот оператор 

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

јавна набавка: 
Изработка на проектна документација и ревизија на 

истата од економскиот оператор. 
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II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски 

и инспекциски услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.4.2023 г. 
се планира да заврши 1.4.2024 г. 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
1. Дрд-образец  
2. Минимум Лиценца Б за проектирање (важечка) 

издадена по влегувањето во сила на Законот за градење 
(„Сл. весник на РМ“ бр.18/2011 од 14.2.2011 година) 
издадени од Министерството за транспорт и врски на 
РСМ, согласно Закон за градење. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Економскиот оператор е потребно да има ангажира-
но најмалку тројца инжинери од кои: -1 (едно) лицe 
дипломиран градежен инжинер со Овластување Б за 
изработка на проектна документација од област „гра-
дежништво“,  -1 (едно) лице дипломиран градежен ин-
женер со Овластување Б за изработка на проектна до-
кументација од област „архитектура“ и  -1 (едно) лице 
дипломиран инжињер архитект или магистер архитект 
со Овластување за изработување на урбанистички пла-
нови. Во прилог на изјавата, понудувачот задолжител-
но да достави соодветно Овластување за ангажираните 
стручни лица издадено од Комората на овластени архи-
текти и овластени инженери – важечко и доказ, однос-
но диплома за завршено образование. 

- 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: 

Економските оператори се должни да достават ми-
нимум 3 потврди за задоволителна изведба на договори 
од исти или слични работи од областа на предметот на 
набавката за делот за кој понудувачот ја поднесува по-
нудата во последните 3 години. 

 
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 

16.3.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 г. во 10:00 часот, место: Општина 
Конче 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03383/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за државни патишта 
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.14 
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I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Тодоровски, ад-

реса на е-пошта: aleksandar@roads.org.mk, теле-
фон/факс: 3/118-044 

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: 
Комунални услуги во времетраење од две години 
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: Даден во техничката спецификација која е соста-
вен дел од тендерската документација 

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

јавна набавка: Даден во техничката спецификација која 
е составен дел од тендерската документација 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
90600000-3 - Услуги за чистење, санитарни услуги 

во урбани и рурални области и сродни услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Наведено во точка 2.4 Способност за вршење на 

професионална дејност од тендерската документација 
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: 

Наведено во точка 2.5 Техничка и професионална 
способност од тендерската документација 

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

Наведено во точка 2.5 Техничка и професионална 
способност од тендерската документација. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 3.4.2023 

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

26.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.3.2023 

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 3.4.2023 година во 11:00 часот, место: Јавно 
претпријатие за државни патишта – Скопје, ул. „Даме 
Груев“ бр. 14 - Скопје 

V.5) Дополнителни информации: Тендерската доку-
ментација се превзема преку ЕСЈН. 

V.6) Датум на објава: 1.3.2023 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 



 Стр. 38 - Бр. 46                                                                                            2 март 2023 
 
 

Огласи  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 03386/2023 
 
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 тестови за Хемато-био-

хемиска лабораторија за апарат MINI VIDAS "или 
еквивалентно" 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: Биохемиска лабораторија при ЈЗУ Здравствен 
дом КУМАНОВО, ул. Борис Кидрич, бр. 11, 1300 Ку-
маново 

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 тестови за Хемато-биохе-

миска лабораторија за апарат МИНИ ВИДАС  ^или ек-
вивалентно^, за период од 1 (една) година 

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

ник 
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 20.3.2023 година 
се планира да заврши 20.3.2024 година 
Период во месеци:  12 или 365 дена  
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.3.2023 година,  11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година,  15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година, во 11:00 часот, место: ЈЗУ 
Здравствен дом „КУМАНОВО“, објект-Уред, ул. „Бо-
рис Кидрич“ бр. 11, 1300 Куманово, Сала за состаноци-
втори кат. 

V.5) Дополнителни информации: На тел. 070211184 
и 071/534-054 

V.6) Датум на објава: 1.3.2023 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 



2 март 2023  Бр. 46 - Стр. 39 
 
 

Огласи  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 03388/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Арачиново 
I.1.2) Адреса: ул. „14“ бр.15, Арачиново 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1045 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елмаз Исени, адреса на е-

пошта: elmaz.iseni@gmail.com, телефон/факс: 2579803/ 
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: 
Регулирање на речно корито на Мојанска река 

во н.м Арачиново 
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: н.м.Арачиново 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 10 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

документација: Не 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност (ДРД) како доказ 

дека е регистриран како физичко или правно лице за 
вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка 
или доказ дека припаѓа на соодветно професионално 
здружение согласно со прописите на земјата каде што е 
регистриран. - Лиценца (Б) за изведување на градби од 
втора категорија, согласно Законот за градење, издаде-
на од Министерството за транспорт и врски на Репуб-
лика Северна Македонија, а доколку се работи за 
странски понудувач се доставува Потврда дека може 
да изведува градби од втора категорија, издадена од со-
одветен орган на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од уредувањето на просторот на РСМ, 
согласно член 42 од Законот за градење. 

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

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен ор-
ган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде 
што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива 
со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за последни-
те три финансиски години за кои се расположливи вакви-
те информации во зависност од датумот на кој претприја-
тието е основано или започнало со работа и во зависност 
од достапноста на таквите информации: 

- Минимални приходи од 15.000.000,00 денари нај-
малку во една од последните три години 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- ISO 9001:2015 или еквивалентно  - ISO 45001:2018 

или еквивалентно 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- ISO 14001:2015 или еквивалентно 
IV.2.5) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со листа на работи, со приложување потврда за задо-

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

Листа на работи извршени во последните пет годи-
ни (2018,2019,2020, 2021 и 2022 ) поврзани со предме-
тот на набавка. 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

16.3.2023 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 11:00 часот, место: Ад-
министративна зграда на општина Арачиново на ул. 
„14“ бр.15 н.м.Арачиновон 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03389/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Народна бан-

ка на Република Македонија 
I.1.2) Адреса: ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Тоше Ташковски, адреса на 

е-пошта: taskovskit@nbrm.mk, телефон/факс: ++389 2 
3108 329 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуги за најмење дизел електричен генератор 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 216.300 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

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

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 наведен во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
31100000-7 - Електрични мотори, генератори и 

трансформатори 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
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: 
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- Понудувачот  да има вработено или ангажирано 
едно техничко лице со работно искуство при инстала-
ција на  дизел електрични генератори со работно ис-
куство од минимум 1 годинa во дејност поврзана со 
предметот на набавката. - Изјава дека има вработено 
или ангажирано техничко лице за инсталација на  ди-
зел електрични генераторот со работно искуство од ми-
нимум 1 годинa во дејност поврзана со предметот на 
набавката. 

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

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

22.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 22.3.2023 година во 12:00 часот, место: ЕСЈН 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03392/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ка-

вадарци 
I.1.2) Адреса: Плоштад „Маршал Тито“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Кавадарци - 1430 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Костадинка Лалкова, адреса 

на е-пошта: klalkova@kavadarci.gov.mk, телефон/факс: 
043/416-130 

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: 
Поплочување на улици и тротоари во селски 

месни заедници 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 7.750.200 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

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

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

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел 1 -набавка на градежни работи за поплочува-

ње на улици во с.Шивец, населба Брушани, с.Даб-
ниште, с.Раец, с.Ресава и бетонирање на пат од брана 
на Тиквешко езеро кон Голеш 

2. Дел  2 - набавка на градежни работи за поплочу-
вање во с.Конопиште, с.Чемерско, с.Горна Бошава, 
с.Долна Бошава, Мајден и Крњево 

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 доку-
менти: 

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

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

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

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

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

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 
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- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

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

- Документ за регистрирана дејност: 
дадено во тендерска документација 
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: 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 6.4.2023 

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

29.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 31.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 6.4.2023 година во 10:00 часот, место: во 
просториите на Општина Кавадарци, Плоштад „Мар-
шал Тито“ б.б. Кавадарци, втори кат сала за состаноци. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03393/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Комуна-

лец - Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Питу Гули“ бр.2а 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Искова Спиркоски, 

адреса на е-пошта: javnikomunalec@yahoo.com, теле-
фон/факс: 048/428-992 

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: 
Сукцесивна набавка на резервни делови за ко-

силки, моторни пили и дувалки, косилки аргина и 
нивно сервисирање 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.790.000 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: ЈКП Комуналец Прилеп 

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

јавна набавка: дадено во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
16320000-4 - Машинерија за косење 
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. Резервни делови за грбни косилки 
2. резервни делови за туркачки косилки 
3. Резеервни делови за агрина 46р 
4. Резервни делови за моторни и телескопски пили 
5. Резервни делови за хускварна 365 пила 
6. Резервни делови за тракторкси косилки 
7. Резервни делови за хускварна ПФ21АВД 
8. дЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ЧЕЛНА КОСИЛКА 
9. Делови за дувалки 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

Понудувачот да има овалстен сервисер на терито-
ријата на град Прилеп. 

 
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 

16.3.2023 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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 16.3.2023 година во 13:00 часот, место: ЈКП 
Комуналец Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03400/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

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

пошта: ilcokoteski@yahoo.com, телефон/факс: 075/411-
155/ 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реагенси и потрошен материјал за Лабораторија 
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: На Клиниката 

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: 
Јавната набавка за овој тип на медицински средства 

се спроведува еднаш годишно во континуитет. Со ко-
личината на медицинските средства кои ќе бидат наба-
вени во оваа постапка се третираат сите пациенти на 
кои им се потребни лабораториски анализи. Бараната 
количина е за годишен третман на пациенти кои ќе би-
дат третирани во ЈЗУУ Клиника за неврологија - Скоп-
је и евентуален прекин на истата би значел загрозување 
на здравјето на лицата. 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Реагенси и потрошен материјал за биохемиски 

анализатор "Beckman Coulter AU480", “или еквива-
лент” 

2. Тестови, реагенси и потрошен материјал за апа-
рат "VIDAS PC" , “или еквивалент” 

3. Реагенси и потрошен материјал за имуноанализа-
тор "ARCHITECT i1000 sr", "или еквивалент" 

4. Реагенси за хематолошки анализатори "SYSMEX 
XS 1000i", “или еквивалент” 

5. Реагенси и потрошен материјал за електролитен 
анализатори "SmartLute plus", “или еквивалент” 

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 години: 1 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.5.2023 година 
се планира да заврши 1.5.2024 година 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
2.4 Способност за вршење професионална дејност 

2.4.1 Како услов за утврдување способност за вршење 
професионална дејност,  договорниот орган бара секој 
економски оператор да достави доказ дека е регистри-
ран  како  физичко  или правно  лице  за  вршење  на  
дејноста  поврзана  со  предметот на  набавка  или до-
каз дека припаѓа  на  соодветно  професионално  здру-
жение  согласно со прописите на земјата каде што е ре-
гистриран. 2.4.2  При  утврдување на  способноста  за  
вршење  професионална  дејност  на  економските опе-
ратори   договорниот  орган  бара  и  доказ  издаден  од  
надлежен  орган  за  исполнување  на посебните  усло-
ви  за  вршење  на  дејноста  пропишани  согласно  со  
закон  кои  се  однесуваат  на предметот на јавна на-
бавка. 2.4.3  Економскиот  оператор  за  да  ја  докаже  
способноста  за  вршење  на  професионална дејност, 
треба да достави: - Документ за регистрирана дејност - 
образец ДРД или потврда за регистрирана дејност - Ре-
шение за промет на големо со лекови и медицински 
средства согласно Законот за лекови и медицински 
средства. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со наведување на системот за управување и следе-
ње на синџирот за снабдување, кој економскиот опера-
тор ќе може да го примени при извршување на догово-
рот: 

2.5.1 За да се квалификува како способен за из-
вршување на предметниот договор за јавна набавка од 
аспект на неговата техничка или професионална спо-
собност, економскиот оператор треба да ги исполнува 
следниве минимални услови: - Условите за безбедно 
чување, сместување, транспорт и ракување со лековите 
треба да бидат во согласност со Правилникот за сод-
ржината на барањето и поблиските услови по однос на 
просторот, опремата и кадарот за добивање на одобре-
ние на промет на големо со лекови ("Сл.весник на РМ" 
број 151/08);           - Да поседува сопствена ладна ко-
мора за сместување и чување со автоматски  отчитувач 
на температурата која треба континуирано и да се од-
ржува од 2-8 0C со капацитет соодветен на понудените 
количини за лековите кои се предмет на набавка и има 
потреба од посебен температурен режим; - Да поседува 
соодветно возило за транспорт и дистрибуција на леко-
вите; (да е опремено со температурен режим на чување 
од 2 0C до 8 0C) за лековите кои се предмет на набавка 
и има потреба од посебен температурен режим; - Да 
има вработено лице задолжено за фазите од набавката 
(прием, чување и издавање на лековите); - Да поседува 
резервен агрегат за довод на електрична енергија, кој 
се активира во случај на прекин на електричната енер-
гија и истиот да биде во функција; 2.5.2 Економскиот 
оператор го докажува исполнувањето на минималните 
услови од потточка 2.5.1 со доставување на: - Изјава 
дека ги исполнува условите за безбедно чување, смес-
тување, транспорт и ракување со лековите треба да би-
дат во согласност со Правилникот за содржината на ба-
рањето и поблиските услови по однос на просторот, 
опремата и кадарот за добивање на одобрение на про-
мет на големо со лекови ("Сл.весник на РМ" број 
151/08); - Изјава дека располага со ладилна комора со 
автоматски вграден термометар (од 2 0C до 8 0C за по-
нудените лекови за кои е потребно чување во овој оп-
сег) и читач на температурата за комората за лековите 
кои се предмет на набавка и има потреба од посебен 
температурен режим; - Изјава дека располага со соод-
ветно возило за транспорт и дистрибуција на лековите; 
(да е опремено со температурен режим на чување од 2 
0C до 8 0C); - Изјава дека има 1 (еден) вработен дипло-
миран фармацевт со положен стручен испит и лиценца 
за работа, задолжен за фазите од набавката (прием, чу-
вање и издавање на лековите); - Изјава дека располага 
со агрегат за дополнително напојување на ладилната 
комора; 2.5.3 Документите ги изготвува и електронски 
ги потпишува самиот економски оператор и тие не мо-
ра да бидат заверени од надлежен орган.               2.5.4 
Ако економски оператори поднесат понуда како група 
на економски оператори, техничката и професионална-
та способност се докажува со земање предвид на ре-
сурсите на сите членови на групата. Ако групата на 
економски оператори настапува со техничка или про-
фесионална поддршка од трет субјект или трети суб-
јекти, техничката и професионалната способност се ут-
врдува согласно напред наведеното. 2.5.5 Договорниот 
орган го задржува правото во фаза на евалуација до-
полнително да ја провери веродостојноста на доставе-
ните документи/докази, со увид на само место или на 
друг соодветен начин. 

 
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 3.4.2023 

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

26.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 3.4.2023 година во 10:00 часот, место: Секто-
рот за Јавни набавки на ЈЗУУ Клиника за неврологија - 
Скопје (Административна зграда). 

V.5) Дополнителни информации: На горна адреса 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03401/2023 
 
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: „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, aдреса на е-

пошта: jpstipion@yahoo.com, телефон/факс: 032/393-
878 

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: 
Систем за зонско паркирање и наплата на пар-

кинг места преку СМС пораки 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани 
услуги 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 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 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 
48000000-8 - Софтверски пакети и информатички 

системи 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
72000000-5 - IT услуги: консултации, развивање на 

софтвер, интернет и поддршка 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 

II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност (ДРД образец) 
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 услов за утврдување на економската и 
финансиската состојба е економскиот оператор во про-
сек во последните три години (2020,2021, 2022) за кои 
постои извештај да остварил вкупни приходи од мини-
мум 5.000.000,00 денари годишно 
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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: 

-Да приложи референца за испорачани услуги за 
управување со комплексен софтверски систем за зон-
ско паркирање од сличен вид како побараниот систем 
во техничките спецификации, за имплементиран нај-
малку еден систем во Република Македонија . Оваа 
листа треба да биде придружена со потврда за изврше-
на ваква испорака издадена од примателот на услугите. 
-да приложи потврди за активни договори со најмалку  
2 постоечки  мобилни оператори во државата со цел да 
докаже дека ќе може без проблем да направи поврзува-
ње со системот за зонско паркирање. Овие потврди 
треба да бидат издадени и потпишани од страна на опе-
раторите. 

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

-изјава за техничката опременост и оспособеност на 
економскиот оператор и за другите потенцијали со кои 
тој располага за извршување на конкретните услуги и 
обезбедување на квалитет; 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- ISO 9001, - ISO 20000-1 и  - ISO 27001. 
 
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 

17.3.2023 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.3.2023 година во 9:00 часот, место: Во ад-
министративните простории на ЈП Стипион 2011, 
Штип 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03402/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунал-

на чистота - Богданци 
I.1.2) Адреса: ул.„Маршал Тито“ бр.64 
I.1.3) Град и поштенски код: Богданци - 1480 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марија Ќаева Ташурова, ад-

реса на е-пошта: komun_cistota@t.mk, телефон/факс: 
072/207-139 

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 ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОДИЗЕЛ 

масла и мазива 
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: Ул Маршал Тито бр 64 Богданци 

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 ЕУРОСУПЕР БС 95,ЕУРОДИЗЕЛ масла 

и мазива 
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, 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 
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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 - Располагање со минимум една бензинска 

пумпа во радиус од најмногу 10 километри од седиш-
тето 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 

16.3.2023 година, 8:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година, во 8:00 часот, место: Бог-
данци 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03403/2023 
 
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 квантитативни тестови 

за одредување на Д-ДИМЕР II за апарат MINI 
VIDAS „или еквивалентно“ за период од 1 (една) го-
дина 

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: Биохемиска лабораторија при ЈЗУ Здравствен 
дом КУМАНОВО, ул. „Борис Кидрич“ бр. 11, 1300 Ку-
маново 

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 квантитативни тестови за 

одредување на Д-ДИМЕР ИИ за апарат МИНИ ВИДАС 
^или еквивалентно^ за период од 1 (една) година 

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

ник 
Шифра Опис 
33696200-7 - Реагенси за крвна анализа 
33696500-0 - Лабораториски реагенси 
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 20.3.2023 година 
се планира да заврши 20.03.2024 година 
Период во месеци:  12 или 365 дена  
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.3.2023 година,  12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година,  15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година,  во 12:00 часот, место: ЈЗУ 
Здравствен дом “КУМАНОВО“, објект-Уред, ул. „Бо-
рис Кидрич“ бр. 11, 1300 Куманово, Сала за состаноци-
втори кат. 

V.5) Дополнителни информации: На тел. 070 211 
184 и 071 534 054 

V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03405/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: КПУ „Идри-

зово“ 
I.1.2) Адреса: с.Идризово 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1040 

I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Симона Басталиќ Лазароски, 

aдреса на е-пошта: simona.bastalik@kpuidrizovo.gov.mk 
телефон/факс: 075/330-184 

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 - Јавен ред и безбедност. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Одржување на трафостаници и агрегати 
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: КПУ-КПД Идризово 

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

ник 
Шифра Опис 
31682540-7 - Опрема за трафостаници 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена  
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
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 

16.3.2023 година, 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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 16.3.2023 година, во 10:00 часот, место: 
КПУ-КПД Идризово, ул. „1“ бр. 4а, Нова Колонија, с. 
Идризово, Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03406/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Специја-

лизирана болница за ортопедија и трауматологија 
„Св. Еразмо“ Охрид 

I.1.2) Адреса: ул. „Гоце Делчев“ б.б., Охрид 
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид - 6000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Викторија Костоска, адреса 

на е-пошта: nabavki.erazmo@gmail.com, телефон/факс: 
046/272-700 

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: 

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: 
Остеосинтетски материјал од лот 46 
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 Специјализирана болница за ортопедија и 
трауматологија „Св.Еразмо“ Охрид со седиште на ад-
реса ул. „Гоце Делчев“ б.б., 6000 Охрид 

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

јавна набавка: Остеосинтетски материјал од лот 46 
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: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 30.3.2023 година 
се планира да заврши 30.3.2024 година 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност 
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: 

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

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

16.3.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 10:00 часот, место: адми-
нистрација соба бр. 8 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03407/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и 

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

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Поцинкуван фитинг, месинган фитинг и разно 
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: Водоснабдување 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: даден во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
44115210-4 - Материјали за водовод 
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. Листа 1 – Поцинкуван фитинг 
2. Листа 2 – Месинган фитинг 
3. Листа 3 – Арматури за наводнување и полевање 
4. Листа 4 – Неповратен вентил со пружина 

(клапна) 
5. Листа 5 – Електровентил 
6. Листа 6 – Разно 
7. Листа 7 – Вентили за водомери 
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? Да. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 

31.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.3.2023 

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 31.3.2023 година во 12:00 часот, место: ЈП 
Водовод и канализација Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ 
бр.9, Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03408/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Струга 
I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ б. б. 

I.1.3) Град и поштенски код: Струга – 6330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Арјета Шазимани, адреса на 

е-пошта: a.shazimani@struga.gov.mk телефон/факс: 046/ 
782 015 

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: 
Набавка на вакуум цистерна за одржување на 

водоводни системи во рурални подрачја на Општи-
на Струга 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 5.423.728,81 
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 Водовод и Канализација – 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: 
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: 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: 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 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност. 
 
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 

31.3.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.3.2023 

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 31.3.2023 г. во 10:00 часот, место: Зграда на 
Општина Струга 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03409/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

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

пошта: vesnamicevska@yahoo.co.uk, телефон/факс: 075 
403 300 

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на тестови, калибратори, контролна 

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

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

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

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

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

јавна набавка: 
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: 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? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

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

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

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

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

средства согласно Законот за лекови и медицински 
средства. 

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

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

16.3.2023 година,  15:30 часот  
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година,  15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

година,  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 16.3.2023 година, во 15:30 часот, место: ЈЗУ 
УК за детски болести 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03410/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

во Тетово 
I.1.2) Адреса: ул. „Илинденска“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово - 1200 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Газменд Дехари, адреса на е-

пошта: gazmend.dehari@unite.edu.mk, телефон/факс: 
044/356-500 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Универзитет во Тетово, Ул. Илинденска бб. 1200 
Тетово 

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: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 
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- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност Лиценца за 

вршење на енергетска дејност трговија со сурова 
нафта,нафтени деривати,биогорива и горива за тран-
спорт издадена од регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија. 

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

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

31.3.2023 година,  11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.3.2023 година,  15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 31.3.2023 година, во 11:00 часот, место: Уни-
верзитет во Тетово, ул. „Илинденска“ б.б., 1200, Те-
тово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03412/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Природно-ма-

тематички факултет 
I.1.2) Адреса: ул. „Архимедова“ бр.3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Бранко Келтаневски, адреса 

на е-пошта: branko@pmf.ukim.mk телефон/факс: 3249 
756 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Систем за вакуум филтрација со вакуум пумпа, 

магнетна мешалка со загревање, анаеробна боца за 
култивирање на анаеробни микроорганизми 

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: Во просториите на Институтот за биологија на 
Природно-математичкиот факултет на ул. „Архимедо-
ва“ бр. 3,  Скопје (Катедрата за микробиологија и мик-
робна биотехнологија). 

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 
38000000-5 - Лабораториска, оптичка и прецизна 

опрема (со исклучок на стаклена опрема) 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Систем за вакуум филтрација со вакуум пумпа 
2. Магнетна мешалка со загревање 
3. Анаеробна боца за култивирање на анаеробни 

микроорганизми 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 130 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со опис на техничките услови и мерки кои еко-

номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

Се бара да има сопствен сервис Докажува со Изјава 
за сопствен сервис 

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

Се бара да спроведе обука на персоналот на дого-
ворниот орган. Докажува со Изјава за способност за из-
ведување обука на персоналот 

- 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: 

Се бара да достави мостри, опис и/или фотографии 
на производи кои се предмет на испорака, а чија веро-
достојност економскиот оператор е должен да ја пот-
врди доколку тоа го побара договорниот орган., Дока-
жува со Каталози, брошури, интерни документи од 
производител, во кои јасно ќе бидат обележани технич-
ките карактеристики на понудениот производ согласно 
барањата во техничките спецификации. 

 
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 

16.3.2023 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 г. во 11:00 часот, место: деканат на 
ПМФ, ул. „Архимедова“ бр. 3, Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03413/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клинич-

ка Болница Тетово 
I.1.2) Адреса: „29 Ноември“ бр.16 
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово - 1200 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Медиџеват Мухареми, адре-

са на е-пошта: muharemix@hotmail.com, телефон/факс: 
044/362-506 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Лекови за лекување на болни 
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. B05BA01 Albumin(human albumin) раствор за ин-

фузија 20%(200 mg/1 ml) 
2. N05BA12 Alprazolam таблета 0,25 mg 
3. N05BA12  Alprazolam Таблета/таблета со моди-

фицирано ослобудувае 0,5 mg 
4. N05BA12  Alprazolam Таблета/таблета со моди-

фицирано ослобудувае 1 mg 
5. J01GB06 Amikacin раствор за инјектирање или 

инфузија/Раствор за ињектирање 500 mg/2 ml 
6. R03DA05 Aminophylline раствор за инјектирање 

250 mg/10 ml 
7. C01BD01 Amiodarone раствор за инјектирање или 

инфузија 150 mg/3 ml 
8. N06AA09 Amitriptyline филм обложена таблета 

10 mg 
9. N06AA09 Amitriptyline филм обложена таблета 

25 mg 
10. J01CR01 Ampicillin+sulbactam прашок и вехику-

лум за раствор за инјектирање 1000mg +500mg 
11. V07AB Water for injection(Solvents and diluting 

agents) вехикулум за парентерална употреба 10 ml 
12. V07AB Water for injection вехикулум за паренте-

рална употреба 5 ml 
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13. A11GA01 Ascorbic acid раствор за инјектирање 
500 mg/5 ml 

14. N04AA02  Biperiden Таблета 2 mg 
15. N01BB01 Bupivacaine Spinal (hiperbaren) раствор 

за 
16. A11CC04 Calcitriol Капсула мека 0,5 mcg 
17. J01DB01 Cefalexin прашок за перорална суспен-

зија/ гранули за перорална суспензија 250 mg/5 ml 
18. J01DB01 Cefalexin Капсула 500 mg 
19. J01DD02 Ceftazidime прашок за раствор за ин-

јектирање или инфузија/прашок за раствор за инјекти-
рање 1000 mg 

20. J01DC02 Cefuroxime прашок за раствор за ин-
јектирање или инфузија 1,5g 

21. R06AE07 Cetirizine Порорален раствор 1 mg/1 
ml 

22. S01AA01 Chloramphenicol Маст за очи 10 mg/1 g 
23. R06AC03 Chloropyramine раствор за инјектира-

ње 20 mg/2 ml 
24. J01MA02 Ciprofloxacin концетрат за раствор за 

инфузија 100 mg/10 ml 
25. S03AA07 Ciprofloxacin Капки за око,раствор 

/Капки за око и уво ,раствор 3 mg/1 ml 
26. J01FF01 Clindamycin раствор за инјектирање 

300 mg/2 ml 
27. J01FF01 Clindamycin раствор за инјекти-

рање/раствор за инфузија 600 mg/4 ml 
28. N05AH02 Clozapine Таблета 25 mg 
29. N05AH02 Clozapine Таблета 100 mg 
30. B03BA01 Cyanocobalamin раствор за инјектира-

ње 500 mcg/1 ml 
31. H02AB02 Dexamethasone раствор за инјектира-

ње 4 mg/1 ml 
32. S01BA01 Dexamethasone Капки за оko,суспен-

зија/ капки за око, раствор 1 mg/1 ml 
33. N05BA01 Diazepam раствор за инјектирање или 

инфузија 5mg/ ml 
34. N05BA01 Diazepam Обложена таблета 2 mg 
35. N05BA01 Diazepam Обложена таблета/Таблета 

5 mg 
36. M01AB05 Diclofenac капсула со модифицирано 

ослобудувње 75 mg 
37. C01CA04 Dopamine концентрат за раствор за 

инфузија 40 mg/1 ml 
38. C09AA02 Enalaprilat раствор за инјектирање 

1,25 mg/1 ml 
39. B01AB05 Enoxaparin раствор за инјектирање 

4000 anti-Xa IE/0,4 ml 
40. B01AB05 Enoxaparin раствор за инјектирање 

2000 anti-Xa IE/0,2 ml 
41. C01CA24 Epinephrine раствор за инјектирање 1 

mg/ ml 
42. B03XA01 Epoetin beta раствор за инјектирање 

2000 IE/0,3 ml 
43. B03XA01 Epoetin alfa раствор за инјектирање 

2000 IE 
44. N01AH01 Fentanyl раствор за инјектирање 

0,5mg/10ml 
45. V03AB25 Flumazenil раствор за инјектирање 0,5 

mg/5 ml 
46. N05AB02 Fluphenazine Обложена таблета 1 mg 
47. N05AB02 Fluphenazine Обложена таблета 2,5 mg 
48. N05AB02 Fluphenazine раствор за инјектирање 

25 mg/1 ml 
49. N05AB02 Fluphenazine Обложена таблета 5 mg 
50. N05CD01  Flurazepam Капсула 15 mg 
51. N05CD01  Flurazepam Капсула 30 mg 
52. R03BA05 Fluticasone инхалациска суспензија 

под притисок 50 mcg/доза 
53. C03CA01 Furosemide раствор за инјектирање 20 

mg/2 ml 

54. J01GB03 Gentamicin раствор за инјектирање 20 
mg/2 ml 

55. J01GB03 Gentamicin раствор за инјектирање 40 
mg/2 ml 

56. N05AD01 Haloperidol Таблета 10 mg 
57. N05AD01 Haloperidol Таблета 2 mg 
58. N05AD01 Haloperidol раствор за инјектирање 50 

mg/1 ml 
59. M05BA06 Ibandronic acid Раствор за инјектира-

ње 3mg/3ml 
60. M01AE01 Ibuprofen перорална суспензија/ 

100mg/5ml 
61. J01DH51 Imipenem+cilastatin прашок за раствор 

за инјектирање/ прашок за р-р за инфузија 500 mg+500 
mg 

62. N01AB06 Isoflurane пареа за инхалирање, рас-
твор 99,9-100 % w/w/100 ml; (100 ml) 

63. M01AE03 Ketoprofen раствор за инјектирање/р-
р за инјектирање или инфузија 100 mg/2 ml 

64. N05AA02 Levomepromazine Филм обложена 
таблета 25 mg 

65. N01BB02 Lidocaine Раствор за инјектирање 2% 
66. J01FF02 Lincomycin раствор за инјектирање 600 

mg/2 ml 
67. R06AX13 Loratadine Суспензија/сируп/ перора-

лен раствор/перорална суспензија 5 mg/5 ml 
68. J01DH02 Meropenem прашок за р-р за инјекти-

рање или инфузија 500 mg 
69. N02BB02 Metamizole sodium Раствор за инјекти-

рање 1 g/2 ml 
70. N02BB02 Metamizole sodium Раствор за инјекти-

рање 2,5 g/5 ml 
71. G02AB01  Methylergometrine раствор за инјекти-

рање 0,2 mg/1 ml 
72. H02AB04 Methylprednisolone раствор за инјек-

тирање/прашок и вехикулум за р-р за инјектирање/ин-
фузија,суспензија за инјектирање 40 mg 

73. A03FA01 Metoclopramide раствор за инјектира-
ње 10 mg/2 ml 

74. J01XD01 Metronidazole Раствор за инфузија 500 
mg/100 ml 

75. N05CD08 Midazolam раствор за инјектирање 5 
mg/5 ml 

76. N02AA01 Morphine раствор за инјектирање 20 
mg/1 ml 

77. B01AB06  Nadroparin раствор за инјектирање 
2850 IE анти-Ха/0,3 ml 

78. B01AB06  Nadroparin Раствор за инјектирање 
3800 IE анти-Ха/0,4 ml 

79. A07AX03 Nifuroxazide Сируп/перорална суспен-
зија 200 mg/5 ml 

80. A07AA02 Nystatin Прашок за перорална суспен-
зија 100 000 IE/1 ml 

81. H01CB02 Octreotide микросфери и вехикулум за 
суспензија за инјектирање 20 mg 

82. N05AH03 Olanzapine Перорална дисперзибилна 
таблета 10 mg 

83. N05AH03  Olanzapine Перорална дисперзибилна 
таблета 5 mg 

84. A02BC01 Omeprazole Капсула 20 mg 
85. M03AC01 Pancuronium раствор за инјектирање 4 

mg/2 ml 
86. A02BC02  Pantoprazole прашок за раствор за ин-

јектирање/ прашок за р-р за инјектирање или инфузија 
40 mg 

87. N02BE01 Paracetamol сируп/перорална суспен-
зија/перорален раствор 120mg/ 5ml 

88. N06AB05 Paroxetine Филм обложена таблета 20 
mg 

89. C04AD03 Pentoxifylline раствор за инјектирање 
100 mg/5 ml 
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90. N03AA02 Phenobarbital Таблета 15 mg 
91. N06BX03 Piracetam раствор за инјектирање 1000 

mg/5 ml ампула 
92. N05AA03 Promazine Филм обложена таблета 25 

mg 
93. N01AX10 Propofol емулзија за инјектирање или 

инфузија 10mg /ml 
94. A11HA02 Pyridoxine раствор за инјектирање 50 

mg/2 ml 
95. N05AX08 Risperidone Филм обложена таблета 1 

mg 
96. N05AX08 Risperidone Филм обложена таблета 2 

mg 
97. N05AX08 Risperidone Филм обложена таблета 3 

mg 
98. N05AX08 Risperidone Филм обложена таблета 4 

mg 
99. M03AC09 Rocuronium раствор за инјектирање 

10 mg/1 ml 
100. R03AC02 Salbutamol Инхалациска суспензија 

под притисок 100 mcg/доза 
101. R03AC02 Salbutamol инхалациски раствор за 

небулизатор 100 mg/20 ml 
102. N06AB06 Sertraline Таблета/Филм обложена 

таблета 100 mg 
103. N01AB08 Sevoflurane пареа за инхалирање, 

течност 250 ml 
104. D06BA01 Silver sulfadiazine Крем 10mg/1 g 
105. B05BA03 Glucose Раствор за инфузија 10% 
106. B05BA03 Glucose Раствор за инфузија 5% 
107. B05XA03 Sodium chloride Раствор за инфузија 

0,9% Шише/кеса минимум 100ml 
108. B05XA03 / B05BB01  Sodium 

chloride(electrolites) Раствор за инфузија 0,9% шише/ 
кеса х 500ml 

109. B05XA03 Sodium chloride Раствор за инфузија 
0,9% шише/ кеса минимум 1000ml 

110. B05BB01 Natrium chloride,,glucose/ Sodium 
chloride ,dexstrose Раствор за инфузија 9g+50g/500ml- 
Natrii chloride infundibile cum glucose 5% 

111. B05BA10 SOL. FOR PAR. 
NUTRI.COMBINATIONS раствор за инфузија 5% 
шише/ кеса минимум 500ml 

112. B05BB01 RASTVOR NA ELEKTROLITI NACL 
+ KCL + CACL-НА ЛАКТАТ Раствор за инфузија 
(3.01g/0.147g/0.187g/3.138g)/500 ml 

113. J06BB02 Tetanus immunoglobulin раствор за ин-
јектирање 250 IE/1 ml 

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

115. S01ED01 Timolol Капки за око,раствор 5 mg/1 
ml 

116. N02AX02 Tramadol раствор за инјектирање 100 
mg/2 ml 

117. C02CA06 Urapidil раствор за инјектирање 25 
mg/5 ml 

118. J01XA01 Vancomycin прашок за раствор за ин-
фузија/ 500 mg 

119. N06AX16 Venlafaxine Таблета/капсула/капсула 
со продолжено ослободување 37,5 mg 

120. N06AX16 Venlafaxine Таблета/капсула/капсула 
со продолжено ослободување 75 mg 

121. C08DA01 Verapamil раствор за инјектирање 5 
mg/2 ml 

122. N05CF02  Zolpidem Таблети/Филм обложени 
таблети 10 mg 

123. N05CF02  Zolpidem Таблети/Филм обложени 
таблети 5 mg 

124. N04BB01  Amantadine раствор за инфузија 200 
mg/500 ml 

125. A03BA01 Atropin раствор за инјектирање 
1мг/1мл 

126. A03BA01 Atropine раствор за инјектирање 0,5 
mg / ml 

127. H02AB01 Betamethasone natrium 
fosfate/propionate суспензија за инјектирање 7 mg/1 ml 

128. А12AA03 Calcium gluconat раствор за инјекти-
рање/ раствор за инјектирање или инфузија 10 % / 10 
ml 

129. M02AA15 Diclofenac гел 10 mg / g 
130. H02AB09 Hydrocortisone раствор за инјектира-

ње 100 mg / 2 ml 
131. A03BB01 Hyoscine butylbromide раствор за ин-

јектирање 20 mg/1 ml 
132. A05BA17 L-ornithine-l-aspartate Концентрат за 

раствор за инфузија 5 g/10 ml 
133. A06AD04 Magnesium sulfate Концентрат за 

раствор за инфузија (1500mg/10ml)15 % 
134. N02BB02 Metamizole sodium таблета 500 mg 
135. N07AA01 Neostigmine раствор за инјектирање 

или инфузија 0,5mg/ml 
136. B02BA01 Phytomenadione раствор за инјекти-

рање 10 mg/ ml 
137. S01AA12 Tobramycine Маст за очи 3 mg/1 g 
138. S01AA12 Tobramycine капки за око, раствор 3 

mg/1 ml 
139. C02AB02 Мethyldopa Филм обложена таблета 

250 mg 
140. B03AC02 Sahharated iron oxyde раствор за ин-

јектирање 100 mg/ 5ml 
141. B01AB01 Heparin раствор за инјектирање 25 

000 IU/5ml 
142. V03AB15 Nalоxone Раствор за инјектирање 

0.4mg/ml 
143. J07BG01 Rabies vaccine, inactivated, whole virus 

прашок и вехикулум за раствор за инјектирање ? 2,5 IE 
/0.5 ml 

144. J06BB05 RABIES IMMUNOGLOBULIN рас-
твор за инјектирање 300IE/5ml 

145. J06BB05 RABIES IMMUNOGLOBULIN рас-
твор за инјектирање 750IE/2ml 

146. J07AM01 TETANUS TOXOID суспензија за 
инјектирање 40 IU/0,5ml 

147. J01DD01 Cefotaxime прашок за раствор за ин-
јектирање 1000 mg 

148. J01DD04 Ceftriaxone прашок за раствор за ин-
јектирање 1000 mg 

149. B05BC01  Mannitol Раствор за инфузија 
20%(200mg/1ml) 

150. N02BE01 PARACETAMOL Концентрат рас-
твор за инфузија 1000 mg/6,7 мл 

151. N02BE01 PARACETAMOL раствор за инфузи-
ја 10 mg/ml 

152. H04AA01 GLUCAGON прашок и вехикулум за 
раствор за инјектирање 1 mg 

153. C01CA26 EPHEDRINE раствор за инјекти-
рање/концетрат за раствор за инјектирање 30mg/ml 

154. B05XA03 SODIUM CHLORIDE концентриран 
раствор за инјекција 20% 

155. D07CA01 Oxytetracycline, hydrocortisone спреј 
за кожа, суспензија (9,3 mg + 3,1 mg)/1 g 

156. A04AA01  Ondansetron раствор за инјектирање 
2 mg/1 ml 

157. A07FA01 Lactobacillus, bifidobacterium, 
enterococcus tvrda kapsula 4,5x10 lactobacillus 
acidophylus, 3,0x10 bifidobacterium infantis 4,5x10 
enterococcus faecicum 

158. A12BA01 POTASSIUM CHLORIDE 500 mg та-
бета за перорален раствор 

159. B05BA03 Carbohidrates раствор за инфузија 
35% 
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160. N05AD01 Haloperidol раствор за инјектирање 5 
mg/ ml 

161. H02AB04 Methylprednizolone раствор за инјек-
тирање 20 mg / ml 

162. M03AB01 Suxamethonium раствор за инјекти-
рање 50 mg / ml 

163. B05CX10 Sorbitol +Manitol 2,7%/0,54% кеса х 
5000 мл минимум 2,7% 0,54% / 5 000 ml 

164. H01BB02 Oxytocin раствор за инјектирање 10 
IE / ml 

165. J06BB01 AntiD (Rh) Immunoglobulin раствор за 
инјектирање 300mcg(1500IE) (300 mcg/2ml) 

166. S01HA03  Tatracain капки за око 0, 5 % 
167. G02AB01  Methylergometrine peroralen rastvor 

0,25 mg/1 ml 
168. N05BA01 Diazepam tableti 10 mg 
169. G02AD04 Carboprost раствор за инјектирање 

0.25 mg/ ml 
170. B05AA06 Gelatin agents раствор за инфузија 

4% 
171. L02AE03 Goserelin имплант 3,6 mg 
172. L02BG03 Anastrozole филм-обложена таблета 

1mg 
173. M05BA08 Zoledronic acid 4 mg/ 5 ml раствор за 

инфузија 
174. L01AA01 Cyclophosphamide прашок за раствор 

за инјектирање 1000 mg 
175. L01CD01 Paclitaxel концентрат за раствор за 

инфузија 300 mg/50 ml 
176. A04AA01 Ondansetron таблета 4 mg 
177. A02BA03  Famotidine прашок за раствор за ин-

јектирање/ прашок за р-р за инјектирање или инфузија 
20 mg/ 2 ml 

178. G03BA03 TESTOSTERON раствор за инјекти-
рање 1000mg/4ml ампула/виала 

179. N01AH06 REMIFENTANIL прашок за раствор 
за инфузија 1 mg ампула 

180. A02BA01 CIMETIDIN раствор за инјектирање 
200 mg/2 ml 

181. B01AC17 TIROFIBAN концентрат за раствор 
за инфузија 0.25mg/1ml Виала 

182. H01CB02 OCTREOTIDE раствор за инјектира-
ње 0,1 mg/ml ампула 

183. J01XB01  Colistin (colistimethate) 1 MIE прашок 
за раствор за инјектирање или инфузија вијала 

184. J06AA03 SNAKE VENUM ANTISERUM рас-
твор за инјектирање 150 AE/ml(antoxic unit ампула 

185. S01CA01 TOBRAMYCINE, 
DEXAMETHASONE капки за око, суспензија 
(3mg+1mg)/1ml шише со капалка х 5мл 

186. B05BB01 Rastvor na elektroliti, NaCl, KCL, 
CaCL (RINGER) (8,60g,0,30g, 0,33g) /1000ml раствор за 
инфузија /500ml шише 

187. B05XA03 Sodium chloride  0.9% раствор за ин-
фузија/250ml шише 

188. B05XA03  Sodium chloride (staklena flasa) 0.9% 
раствор за инфузија/500ml шише 

189. A05BA17 L-ornithine-L-aspartate гранули за 
орален раствор 3gr кесичка 

190. M03AC04 ATRACURIUM  50 mg / 10mg рас-
твор за инјектирање 

191. A02BC05 ECOMEPRAZOLE 40 mg прашок за 
раствор за инјектирање или инфузија 

192. B05CB04 NATRIUM HIDROGEN KARBONAT 
1,68g (8,4%)  концентрат за раствор за инфузија 

193. HO1BB02 OXYTOCIN 5 IE / 1ml раствор за ин-
јектирање 

194. B02AA02 TRANEXAMID ACID 500 mg / 5 ml 
раствор за инјектирање 

195. C01CA06 PHENYLEPHRINE 0,5 mg / 10 ml  
раствор за инјектирање 

196. C07AB02  Metoprolol раствор за инјектирање 
5mg/5ml 

197. N01BB01 Bupivacaine (isobaren) раствор за ин-
јектирање 5 mg/ ml 

198. L01DB01 Doxorubicin прашок за раствор за ин-
јектирање  50 mg 

199. L02BB03 Bicalutamide филм-обложена таблета 
50mg 

200. L01BC06 Capecitabine филм-обложена таблета 
500 mg 

201. L03AA14 Lipegfilgrastim раствор за инјектира-
ње 6mg/0,6ml 

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

203. J01CA01 Ampicilin прашок за раствор за инјек-
тирање 500 mg 

204. J06BB04 Hepatitis B immunoglobulin  раствор за 
инјектирање 200IU/1ml 

205. N05AA03 PROMAZINE филм-обложена табле-
та 100 mg таблета/обложена таблета 

206. J01DH02 Meropenem прашок за р-р за инјекти-
рање или инфузија 1g 

207. H02AB04 Metylprednisone Раствор за инјекти-
рање 250mg/4ml 

208. C01DA02 Glyceryl trinitrate концентрат за рас-
твор за инфузија 25mg/10ml 

209. J01DD04 Ceftriaxone 2000mg (2g) прашок за 
раствор за инфузија / прашок за раствор за инјектирање 
или инфузија / прашок за раствор за инјектирање 

210. J01CE10 Benzathine Phenoxy Methylpenicillin 
750000IE/5ml 

211. N01BB52 Lidocaine, ephinephrine раствор за ин-
јектирање 

212. A16AX01 Tioctic  acid -филм-обложена таблета  
300 mg 

213. N05AA02 Levomepromazine филм обложена 
таблета 100 mg 

214. N05BA01 Diazepam supozitorija 5 mg 
215. A07BA01 Carbo medicinalis таблета 150 mg 
216. B01AC04 Clopidogrel филм-обложена таблета 

75мг 
217. B01AC06 Acetylsalicylic acid таблета/гастроре-

зистентна таблета 100 mg 
218. C07AB07  Bisoprolol таблета/филм обложена 

таблета 2,5 mg 
219. C07AB07  Bisoprolol таблета/филм обложена 

таблета 5 mg 
220. М01AB05  Diclofenac раствор за инјектирање 

25 mg/1 ml 
221. J01XA01  Vancomycin прашок за раствор за ин-

фузија 1 g 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  9 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 

      ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: 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 
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IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Да [5.00%] 

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- 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 

31.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.3.2023 

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 31.3.2023 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ 
Клиничка болница Тетово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03416/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Природно-ма-

тематички факултет 
I.1.2) Адреса: ул. „Архимедова“ бр.3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Бранко Келтаневски, адреса 

на е-пошта: branko@pmf.ukim.mk, телефон/факс: 3249-
756 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сушница и лабораториски ладнилник 
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: Носителот на набавката е должен предметот на 
набавката да го испорача на Институтот за хемија, ул. 
Архимедова бр. 5, Скопје. 

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

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

ник 
Шифра Опис 
38000000-5 - Лабораториска, оптичка и прецизна 

опрема (со исклучок на стаклена опрема) 
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. Лабораториска сушница 
2. Лабораториски ладилник 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: 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 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-

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

Се бара: Опис на техничкиот персонал и технички-
те органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јав-
ната набавка, особено на оние кои се одговорни за кон-
тролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на 
работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на 
работите, без оглед на тоа дали се вработени во еко-
номскиот оператор или не; Се докажува со:  1 Автори-
зациско писмо од производителот за продажба и сер-
вис на предметот на набавка за конкретниот број на по-
стапка (MAF) 2 Изјава за ангажиран технички персо-
нал и технички органи задолжени за инсталирање и од-
ржување на опремата   3 Сертификат за обука од про-
изводителот на минимум едно лице обучено за инста-
лација и сервисирање на опремата. 

- 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: 

Се бара: мостри, опис и/или фотографии на произ-
води кои се предмет на испорака, а чија веродостојност 
економскиот оператор е должен да ја потврди доколку 
тоа го побара договорниот орган.  Се докажува со: Ка-
талози, брошури, интерни документи од производител, 
во кои јасно ќе бидат обележани техничките каракте-
ристики на понудениот производ согласно барањата во 
техничките спецификации. 

 
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 

17.3.2023 година, 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.3.2023 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.3.2023 година, во 11:00 часот, место: дека-
нат на ПМФ, ул. „Аехимедова“ бр. 3, Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03418/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ко-

чани 
I.1.2) Адреса: ул. „Раде Кратовче“ бр. 1 
I.1.3) Град и поштенски код: Кочани - 2300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Татјана Крстова, адреса на е-

пошта: tatjana.krstova@kocani.gov.mk, телефон/факс: 
033 274 001 

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: 
Набавка на материјали со работна рака за те-

ковно одржување на јавно осветлување 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.271.186,44 
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: подрачје на општина Кочани 

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



2 март 2023  Бр. 46 - Стр. 61 
 
 

Огласи  
 

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

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

ник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
31000000-6 - Електрични машини, апарати, опрема 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Лиценца за изведување на градби од втора катего-

рија (минимум Лиценца Б за изведувач) 
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 или ангажирано минимум  3 лица 
од кои  еден електро инженер и двајца со средна струч-
на спрема електро насока 

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

да има во сопственост или да има на располагање 
(со договор за деловно-техничка соработка) најмалку 
една дигалка со фиксна корпа Н=12м. 

 
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 

16.3.2023 година, 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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 16.3.2023 година, во 11:00 часот, место: Оп-
штина Кочани 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03419/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница - Струга 
I.1.2) Адреса: ул. „Кеј 8-ми Ноември“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Струга - 6330 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елена Мисоска, aдреса на е-

пошта: elenamisoska@yahoo.com, телефон/факс: 
046/786-008 

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

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Здравство. 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Општа болница – Струга и ЈЗУ Здравствен 
дом- Струга 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Да 
Назив на договорен орган 
1. ЈЗУ Здравствен дом Струга 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Групна јавна набавка за снабдување со електрича 

енергија на  ЈЗУ Општа болница – Струга и ЈЗУ Здрав-
ствен дом- Струга 

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

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

ни  
Да 

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-
ски оператор 

Времетраење на рамковната спогодба  Период во 
месеци:  14 

II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  14 
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 [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 (ДРД Образец); - 

Лиценца за вршење на енергетска дејност - снабдување 
или трговија со електрична енергија издадена од Регу-
латорна комисија за енергетика,  согласно  Закон за 
енергетика. 

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: 

- Доказ за добиен  EIC код издаден од АД МЕПСО 
– Скопје како вршител на енергетска дејност:  пренос 
на електрична енергија (се доставува во скениран ори-
гинал во  електронска форма); - Копија од договорот 
дека е регистриран учесник на пазарот на електрична 
енергија согласно Правилата за пазар на електрична 
енергија (се доставува во скенирана електронска 
форма) - Изјава од понудувачот со која понудувачот ја 
прифаќа балансната одговорност на потрошувачот (се 
доставува оригинал, електронски потпишана од одго-
ворното или овластеното лице). 

 
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 3.4.2023 

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

26.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.3.2023 

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 3.4.2023 година во 13:00 часот, место: Управа 
на ЈЗУ Општа болница – Струга. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03421/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУОУД „Про-

фесор Мијалковиќ“ Куманово 
I.1.2) Адреса: ул. „Тонко Димков“ 15 а 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Милена Димковска, адреса 

на е-пошта: profmijalkovik@yahoo.com, телефон/факс: 
031/414-077 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на прехранбени и земјоделски произ-

води-овошје и зеленчук 
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: Во магацинот на договорниот орган. 

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 

прехранбени и земјоделски производи- леб, бели пеци-
ва и производи од месо, делива набавка според технич-
ките спецификации (две листи) за потребите на дого-
ворниот орган 

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

ник Шифра Опис 
15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Леб и бели пецива 
2. Производи од месо 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нална дејност, економскиот оператор треба да достави: 
- ДРД образец, како доказ дека е регистриран како фи-
зичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана 
со предметот на договорот за јавна набавка или доказ 
дека припаѓа на соодветно професионално здружение 
согласно со прописите на земјата каде што е регистри-
ран.  Доказ издаден од надлежен орган за исполнување 
на посебните услови за вршење на дејноста пропишани 
согласно со закон, кои се однесуваат на предметот на 
договорот (Согласно Закон за безбедност на храна):  - 
Решение за регистрирање во Регистарот на објекти и 
оператори со храна од Агенцијата за храна и ветери-
нарство поврзано со делот од предметот на договорот 
за јавна набавка. 

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

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

16.3.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 



 Стр. 64 - Бр. 46                                                                                            2 март 2023 
 
 

Огласи  
 

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 16.3.2023 година во 10:00 часот, место: Во 
просториите на Договорниот орган ул. „Тонко Дим-
ков“ бр.15а Куманово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03423/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД ТЕЦ Не-

готино 
I.1.2) Адреса: с.Дуброво, Неготино 
I.1.3) Град и поштенски код: НЕГОТИНО - 1440 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Илија Јованов, aдреса на е-

пошта: komercija@tecnegotino.com.mk, телефон/факс: 
043/365-280 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Чистење на кондензаторски цевки по механички 

пат 
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: АД ТЕЦ Неготино ГПО 

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

ник 
Шифра Опис 
90912000-3 - Услуги за чистење на цевководни 

структури со апарати под притисок 
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 [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 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со листа на главни испораки на стоки или изврше-

ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

листа на главни извршени услуги во последните 
три години, со вредности, датуми, купувачи (договор-
ни органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени услуги или копии од договори 
минимум 3 

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

опис на техничкиот персонал и техничките органи 
кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка 
– листа. 
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- 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: 

опис на техничката опрема за извршување на услу-
гата (сертифицирана од производителот-копие завере-
но од Е.О). 

 
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 

16.3.2023 година,  9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година,  15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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 16.3.2023 година, во 9:00 часот, место: АД 
ТЕЦ Неготино 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03425/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СУГС „Зеф 

Луш Марку“ - Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Лазо Трповски“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Кемал Матоши, адреса на е-

пошта: kemalmatoshi@gmail.com, телефон/факс: 070 
360 138 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на опрема за озвучување, разгласен 

систем и друга опрема 
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: Во просториите на договорниот орган 

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: наведен во тендерската документација 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

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

Да обезбеди мостра и каталог со точно назначени 
технички карактеристики за ставка 3 од техничката 
спецификација – надграден звучник до крајниот рок за 
поднесување на понудите утврден во огласот објевен 
на ЕСЈН. 

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

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

16.3.2023 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 9:00 часот, место: Преку 
ЕСЈН во СУГС „Зеф Љуш Марку“ - Скопје, со адреса 
на ул. „Лазо Трпоски” бб Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03430/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

храна и ветеринарство 
I.1.2) Адреса: бул. „Трета македонска ударна бри-

гада“ бр. 20 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Вања Кондратенко, адреса 

на е-пошта: vkondratekno@fva.gov.mk, телефон/факс: 
070/243-698 

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

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

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

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Купување на опрема- заштитна опрема за 

инспектори-одела за еднократна употреба со капу-
љача, навлака за чизми/обувки за еднократна упот-
реба, мантили за еднократна употреба, пвц ракави-
ци и набавка на средства за подобра подготвеност 
ефикасност во случај на појава на особено заразни 
болести 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.100.000,00 

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: 

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

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

ник 
Шифра Опис 
38000000-5 - Лабораториска, оптичка и прецизна 

опрема (со исклучок на стаклена опрема) 
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 - ОПРЕМА ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕ-

РОЦИ 
2. ДЕЛ 2 - ОПРЕМА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА 
3. ДЕЛ 3 - ОПРЕМА ЗА ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕК-

ЦИЈА 
4. ДЕЛ 4 –ГРАФИКА И ПЕЧАТЕН МАТЕРИЈАЛ 
5. ДЕЛ 5 - ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА И СРЕД-

СТВА 
6. ДЕЛ 6 – СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА 
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: 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 
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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: 
2.4.1.1 Услови: - економскиот оператор да е регис-

триран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на набавка.   Докази: 
како доказ за исполнување на условите за професио-
нална способност економскиот оператор задолжително 
доставува: - потврда за регистрирана дејност (образец 
ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или 
правно лице за вршење на дејноста поврзана со пред-
метот на договорот за јавна набавка или доказ дека 
припаѓа на соодветно професионално здружение сог-
ласно со прописите на земјата каде што е регистриран. 
Во Република Северна Македонија надлежен орган за 
издавање на овој документ е Централниот регистар на 
Република Северна Македонија. 

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

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

31.3.2023 година,  9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.3.2023 година,  15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.3.2023 

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 31.3.2023 година, во 9:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03435/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУОДГ „Мај-

ски Цвет“–Карпош-Скопје 
I.1.2) Адреса: Женевска бр.4 

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елизабета Ристовска, aдреса 

на е-пошта: majskicvetsmetkovodstvo@gmail.com, теле-
фон/факс: 02/3068-097 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ул. „Женевска“ бр.4, Скопје 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, 

тутун 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: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) ка-

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. Во Републи-
ка Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

да има склучено најмалку 3 (три) договори во по-
следните 3 (три) години за извршени испораки на сто-
ки од ист или сличен вид со предметот на набавка 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

- да располага со техничка опременост, и тоа:  -нај-
малку 1 (едно) товарно возило со можност за одржува-
ње на континуиран ладен термички режим, опремено 
со ладилник  -најмалку 1 (едно) товарно возило за 
транспорт на стоките што се предмет на набавка - мага-
цински простор за амбиентално или контролирано од-
ржување на температурата 

- 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 располага со најмалку  3 (три)  лица, со соодвет-
на стручна подготовка утврдена во член 2 став 2 од 
Правилникот за поблиските барања по однос на струч-
ната подготовеност и основните знаења за безбедност 
на храната („Сл.весник на РМ“ бр.5/2013) со Потврда 
за стекнати основни знаења за безбедност на храната, 
согласно  член 11 од Правилникот за поблиските бара-
ња по однос на стручната подготвеност и основните 
знаења за безбедност на храната („Сл. весник на РМ“ 
бр.5/2013) 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Изјава за техничката опременост и способеност на 
економскиот оператор, со прилог копија од важечка со-
обраќајна дозвола за бараното  возило  и соодветен до-
каз (договор ) доколку опремата не е во сопственост на 
економскиот оператор туку е дадена на користење под 
наем или лизинг. 

- 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: 

Решение за упис во регистарот на објекти и опера-
тори со храна издадено од Агенција за храна и ветери-
нарство. 

 
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 

16.3.2023 година во 14:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 14:30 часот, место: ул. 
„Женевска“ бр. 4 Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03436/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

вработување на РСМ 
I.1.2) Адреса: ул. „Васил Ѓоргов“ бр.43 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марија Петровска, адреса на 

е-пошта: javni.nabavki@av.gov.mk, телефон/факс: 3 
111-850 

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 - Масло за горење - Екстра 

лесно масло за домаќинство-1 (ЕЛ-1) за потребите 
на затоплување на Центрите за вработување на 
Агенцијата за вработување на Република Северна 
Македонија 
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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 
09135100-5 - Масло за греење 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, 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. - Лиценца за вршење на енергетска дејност, тр-
говија со сурова нафта,  нафтeни деривати, биогорива и 
горива за транспорт [ЕКСТРА ЛЕСНО (ЕЛ-1)] издаде-
на од Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Северна Македонија, како доказ дека се исполне-
ти посебните услови за вршење на дејноста пропишани 
со закон. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

- да е технички опремен и оспособен за испорака на 
нафтениот дериват согласно важечките законски регу-
лативи. 

 
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 

16.3.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 10:00 часот, место: 
Агенција за вработување на Република Северна Маке-
донија, адреса ул. „Васил Ѓоргов“ бр.43-Скопје 

V.5) Дополнителни информации / 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03439/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница -Куманово 
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Букурије Кадрии, адреса на 

е-пошта: jnobku@gmail.com, телефон/факс: 031/425-
524/ 
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I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реагенси и потрошен материјал за имунолошки 

апарат Access 2 “или еквивалент“ 
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 поимник 
Шифра Опис 
33696500-0 - Лабораториски реагенси 
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: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност-Решение за 

вршење на дејност промет на големо со медицински 
средства согласно Законот за лекови и медицински 
средства. Во Република Северна Македонија надлежен 
орган за издавање на овој документ е Министерство за 
здравство на РСМ. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

31.3.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.3.2023 

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 31.3.2023 година во 10:00 часот, место: ЈЗУ 
Општа болница Куманово, ул. „11 Октомври“ б. б Ку-
маново 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03442/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

вработување на РСМ 
I.1.2) Адреса: ул. „Васил Ѓоргов“ бр.43 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
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I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марија Петровска, адреса на 

е-пошта: javni.nabavki@av.gov.mk, телефон/факс: 3111-
850 

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 услуги за изнајмување на рекламен 

простор во дневен весник за потребите на Агенција-
та за вработување на Република Северна Македо-
нија 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 13 Рекламни услуги 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
79820000-8 - Услуги поврзани со печатење 
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. Објавување на огласи, соопштенија, конкурси и 

др.видови известувања во дневен весник на МАКЕ-
ДОНСКИ ЈАЗИК (прв весник) 

2. Објавување на огласи, соопштенија, конкурси и 
др.видови известувања во дневен весник на МАКЕ-
ДОНСКИ ЈАЗИК (втор весник) 

3. Објавување на огласи, соопштенија, конкурси и 
др.видови известувања во дневен весник на АЛБАН-
СКИ ЈАЗИК 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 

IV.1.5) Здружување на група економски оператори 
во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со 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: 

- Дел 1 и Дел 2 од предметот на постапката за јавна 
набавка: да издава дневен печатен медиум (весник) на 
македонски јазик со минимален дневен тираж од 5.000 
примероци, кој излегува шест пати во неделата (поне-
делник, вторник, среда, четврток, петок и сабота), со 
исклучок на државните празници согласно Законот за 
празници на РСМ и кој се дистрибутира на целата те-
риторија на Република Северна Македонија.  - Дел 3 од 
предметот на постапката за јавна набавка: да издава 
дневен печатен медиум (весник) на албански јазик со 
минимален дневен тираж од 2.000 примероци, кој изле-
гува шест пати во неделата (понеделник, вторник, 
среда, четврток, петок и сабота), со исклучок на држав-
ните празници согласно Законот за празници на РСМ и 
кој се дистрибутира на целата територија на Република 
Северна Македонија. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

16.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 12:00 часот, место: 
Агенција за вработување на Република Северна Маке-
донија, адреса ул. „Васил Ѓоргов“ бр.43-Скопје 

V.5) Дополнителни информации / 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03445/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државна ви-

деолотарија на Република Македонија 
I.1.2) Адреса: бул. „Киро Глигоров“ бр. 2, кат 2, 

Премиум бизнис центар 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Драган Велков, адреса на е-

пошта: dragan.velkov@videolottery.mk, телефон/факс: 
+389 2 55 11 690 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи – Друго. 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на дизел гориво и моторни бензини 
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: 
Сукцесивна набавка на 15.000 литра еуродизел БС 

и 2.000 литра еуросупер БС 95 согласно описот даден 
во техничка спецификација 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
09130000-9 - Нафта и нејзини дестилати 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 

ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
дејност поврзана со предметот на набавката 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со наведување на системот за управување и следе-

ње на синџирот за снабдување, кој економскиот опера-
тор ќе може да го примени при извршување на догово-
рот: 

Техничка можност за користење на систем за безго-
товинско плаќање 

- 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: 

Располагање, односно обезбедување на минимум 
две бензински пумпи на подрачјето на градот Скопје, 
минимум една бензинска пумпа на подрачјето на оп-
штините Охрид, Битола, Гевгелија, Штип, Куманово, 
Велес и Тетово. 
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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 

22.3.2023 година,  9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.3.2023 година,  15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.3.2023 

година,  15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 22.3.2023 година, во  09:00 часот , место: бул. 
Киро Глигоров бр. 2, објект ПРЕМИУМ Бизнис центар 
кат 2, Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03449/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница -Куманово 
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Букурије Кадрии, адреса на 

е-пошта: jnobku@gmail.com, телефон/факс: 031/425-
524 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реагенси и потрошен материјал за хематолошки 

бројач Beckman Coulter DXH 500 “или еквивалент“ 
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 
33696500-0 - Лабораториски реагенси 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

дини: 1 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: 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 - Решение за 

промет на големо со медицински средства согласно За-
конот за лекови и медицински средства. Во Република 
Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Министерство за здравство на РСМ. 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

16.3.2023 година,  10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година,  15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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 16.3.2023 година, во 10:00 часот, место: ЈЗУ 
Општа болница Куманово ул.„11 Октомври“ б. б., Ку-
маново 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03451/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за финансии 
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.12 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Панче Чоневски, адреса на е-

пошта: pance.conevski@finance.gov.mk, телефон/факс: 
02 3255 631 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Економија и финансии. 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуги за превод 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 24 Образовни услуги и услу-
ги за стручно усовршување 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 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: 
Предмет на постапката за јавната набавка е набавка 

на услуги за превод на повеќе јазици за тековните пот-
реби на Министерството за финансии (консекутивен, 
симултан и писмен превод). 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 

Шифра Опис 
79530000-8 - Услуги за преведување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 80 - 
Квалитет - 20 - За елементот цена се утврдени вкуп-

но 80 бодови. При тоа, цената на понудата ќе се 
пресметува како вкупна цена без данок на додадена 
вредност, при што најмногу бодови ќе добие понудата 
која има најниска понудена цена. За елементот  квали-
тет се утврдени вкупно 20 бодови и тоа Организација 
на економскиот оператор 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 
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IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
документ за регистрирана дејност. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

20.3.2023 година,  10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

14.3.2023 година,  15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 16.3.2023 

година,  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 20.3.2023 година, во 10:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации: Краен рок за дос-
тавување на понудите е ден  20.3.2023 година, до 10:00 
часот 

V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03452/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Филозофски 

факултет - Скопје 
I.1.2) Адреса: Бул. „Гоце Делчев“ бр.9А 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Билјана Петровска, адреса на 

е-пошта: biljanap@fzf.ukim.edu.mk, телефон/факс: 
3116-520 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Материјали за репрезентрација 
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: УКИМ Филозофски факултет бул. Гоце Делчев 
бр.9А Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 
јавна набавка: 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
22100000-1 - Печатени книги, брошури и летоци 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  9 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД образец. 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

16.3.2023 година,  10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година,  15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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 16.3.2023 година, во 10:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03454/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за одбрана - Сектор за логистика 
I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ бр. 116 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Жаклина Симеска, адреса на 

е-пошта: zaklina.simeska@mod.gov.mk, телефон/факс: 
02/328-3217 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Државни органи - Одбрана. 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Метроетернет сервис претплата 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.050.847,00 
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: 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: 
Наведено во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
72400000-4 - Интернет услуги 
64214400-3 - Услуги за издавање под наем на коп-

нени комуникациски мрежи 

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 - Метроетернет сервис – претплата за пот-

ребите на Армијата 
2. Дел 2 - Метроетернет сервис – претплата за пот-

ребите на Сектор К-4/МО 
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 [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: 
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За докажување на способноста за вршење на профе-
сионалната дејност, понудувачот треба да достави со 
својата понуда документ за регистрирана дејност како 
доказ дека е регистриран како физичко или правно ли-
це за вршење на дејноста поврзана со предметот на до-
говорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на со-
одветно професионално здружение согласно со пропи-
сите на земјата каде што е регистриран. 

 
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 

21.3.2023 година,  10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

15.3.2023 година,  15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 17.3.2023 

година,  15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 21.3.2023 година,   во  10:00 часот, место: 
Министерство за одбрана-Сектор за логистика, ул. 
,,Илинденска“ б.б. (регрутен центар) Скопје, сала за 
состаноци 

V.5) Дополнителни информации 02/328-3217 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03455/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво „Медиумска информативна агенција“ - 
Скопје, во државна сопственост 

I.1.2) Адреса: Кеј Димитар Влахов бр.4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Видосава Димова, aдреса на 

е-пошта: vida.dimova@mia.mk, телефон/факс: 02/2461-
600/222 

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: 
Хостирање на виртуелна инфраструктура од 

серверски оператор и закупување на интернет ли-
нија 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.450.000,00 
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: Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
48000000-8 - Софтверски пакети и информатички 

системи 
64000000-6 - Поштенски и телекомуникациски ус-

луги 
72000000-5 - IT услуги: консултации, развивање на 

софтвер, интернет и поддршка 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- 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: 

Референтна листа од минимум 3 (три) тековни или 
реализирани договори за изнајмување Infrastructure as a 
Service (IaaS) услуга во податочните центри на Пону-
дувачот лоцирани на територијата на Република Север-
на Македонија 

- 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 има вработено или ангажирано стручен ИКТ ка-
дар од најмалку 2 (две) лица со соодветни сертификати 
за виртуелизациската платформа која ја нуди за изнај-
мување, минимум два (2) сертифицирани инженер за 
Microsoft 365 Certified Messaging Administrator 
Associate; Минимум еден (1) сертифициран инженер за 
бекап решението што ќе го користи за предметната на-
бавка, Понудувачот да биде сертифициран провајдер 
на услуги од страна на производителот на платформата 
што ја користи за давање на услугата (Доказ – валиден 
сертификат) 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

- Да има на располагање податочен центар кои ги 
задоволуваат барањата од техничката спецификациј,  - 
за целото времетраење на договорот понудувачот е 
должен складираните податоци асоцирани со cloud 
платформата на Договорниот орган локациски да ги 
чува на територијата на Република Северна Македони-
ја освен за услугата Microsoft Office 365 Business 
Essentials, - да има активен Microsoft SPLA провајдер-
ски договор за лиценцирање на Microsoft продукти за 
целото времетраење на договорот за изнајмување на 
Cloud. 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- ISO 9001 Quality management system (Систем за 

управување со квалитет) - ISO 27001 Information 
Security Management System (Систем за управување со 
безбедност на информации) - ISO 20001 IT Management 
System (Систем за управување со ИТ услуги) - ISO 
22301 Business Continuity System (Систем за управува-
ње со деловен континуитет). 

 
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 
16.3.2023 година,  10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
10.3.2023 година,  15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 
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 16.3.2023 година, во 10:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03457/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ка-

вадарци 
I.1.2) Адреса: Плоштад „Маршал Тито“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Кавадарци - 1430 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Костадинка Лалкова, адреса 

на е-пошта: klalkova@kavadarci.gov.mk, телефон/факс: 
043/416-130 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на градежни работи за тампонирање со 

порамнување на локален пат во с. Бегниште, с. Ши-
вец и с. Бохула. 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.855.200,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Општина Кавадарци 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
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1. Дел 1 -набавка на градежни работи за тампонира-
ње со порамнување на локален пат во с.Бегниште и 
с.Шивец 

2. Дел  2 - набавка на градежни работи за тампони-
рање со порамнување на локален пат во с.Бохула 

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 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: 
дадено во тендерска документација. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
10.4.2023 година во 10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 2.4.2023 
година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 4.4.2023 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 10.4.2023 година во 10:00 часот, место: во 
просториите на Општина Кавадарци, Плоштад Маршал 
Тито б.б Кавадарци, втори кат сала за состаноци. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03461/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска Клиника за пулмологија и алергологија - 
Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр.17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Кирил Цветановски, адреса 

на е-пошта: cvetanovski.kiril@yahoo.com, телефон/факс: 
075/436-225 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Канцелариски 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: ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија 
Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
30190000-7 - Разновидна канцелариска опрема и 

други залихи 
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. Производи од Хартија, според техничка специфи-

кација 
2. Прибор за архивирање и пишување, според тех-

ничка спецификација 
3. Канцелариски прибор, според техничка специфи-

кација 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 

Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 
регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

17.3.2023 година во 9:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.3.2023 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.3.2023 година во  9:30 часот, место: сала 
за состаноци на ЈЗУУ Клиника за  Пулмологија и алер-
гологија Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03462/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ре-

сен 
I.1.2) Адреса: плоштад „Цар Самоил“ бр.20 
I.1.3) Град и поштенски код: Ресен - 7310 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ајлин Мефаил, aдреса на е-

пошта: aylinmefail@gmail.com, телефон/факс: 047/551-
762 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на работна и летна облека и обувки 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Општина Ресен- Сектор за животна средина 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
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II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 
јавна набавка: 

Предметот на набавката е делив . Дел 1- Набавка на 
работна и летна облека Дел 2- Набавка на обувки Поде-
тален опис е даден во техничките спецификации. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
18100000-0 - Работни униформи, специјална работ-

на облека и додатоци 
18800000-7 - Обувки 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел 1- Набавка на работна и летна облека 
2. Дел 2- Набавка на обувки 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  2 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 60 - 
КВАЛИТЕТ - 40 - За елементот квалитет се корис-

тат подкритериумот квалитет се утврдени вкупно 40 
бодови, и истиот ќе се евалуира според бодовната ска-
ла: Критериум квалитет Евалуација на критериумот 
Бодови Слаб квалитет   неприфатлива боја, неприфат-
лив квалитет на материјал, 0 бодови Прифатлив квали-
тет   прифатлива боја, прифатлив квалитет на матери-
јал, 10 бодови Добар квалитет   прифатлива боја, баран 
квалитет на материјал, 20 бодови Многу добар квали-
тет   барана боја, баран квалитет на материјал, 30 бодо-
ви Одличен квалитет     барана боја, баран квалитет на 
материјал, естетска и функционална изработка 40 бо-
дови 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - ДРД образец 

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: 

- Извештај за позитивен биланс на состојба издаден 
од надлежен орган за последните три години, односно 
ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извеш-
тајот за билансот на состојба, во случаи кога објавува-
ње на билансот на состојба е пропишано со закон во 
земјата каде што економскиот оператор е регистриран  
5.3.2.2 Економскиот оператор го докажува исполнува-
њето на минималнитe услови со доставување на:  - из-
вештај за билансот на состојба издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на состојба, или из-
вадоци од извештајот за билансот на состојба, во слу-
чаи кога објавување на билансот на состојба е пропи-
шано со закон во земјата каде што економскиот опера-
тор е регистриран и 

 
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 

16.3.2023 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 

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 16.3.2023 година во 9:00 часот, место: Ресен 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03464/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Би-

тола 
I.1.2) Адреса: бул. „1 Мај“ бр.61 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Бабовска, адреса на 

е-пошта: natasad_bt@yahoo.com, телефон/факс: 
047/208-332 

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: 
Изградба и реконструкција на улици и локални 

патишта -  Изградба на улична мрежа во с. Оптичари 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Општина Битола 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
„Реконструкција на коловоз на улици во с.Оптича-

ри за Профили: 1,2,3,4,5,6,7 Општина Битола“ 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 
документација: Да 

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 
понудувачот или кандидатот 

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве документи: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност - Лиценца Б за 

изведувач на градба од втора категорија издадена од 
Министерство за транспорт и врски на Р.С.Македонија 
односно соодветен документ во земјата каде што е ре-
гистриран доколку се работи за странски понудувач 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

- Да располага со најмалку: o 10 (десет) работници 
o 2 (две) стручни лица со Овластување Б за изведба од 
областа градежништво 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

- Понудувачот да има на располагање потребна оп-
рема, механизација и транспортни средства за реализа-
ција на договорот без оглед дали му припаѓаат на еко-
номскиот оператор, минимум: o Асфалтна база со А 
интегрирана Еколошка дозвола .............................. 1 пар 
o Комбиниран ровокопач ........................ 2 пар o Ками-
он кип со мин.носивост 18т ..... 2 пар o Виброваљак со 
мин.тежина 8т ......... 1 пар o Виброваљак со мин.тежи-
на 5т.........1 пар o Вибро жаба …......................………..... 
1 пар o Финишер ................................................ 1 пар o 
Грејдер .................................................... 1 пар o Пила за 
сечење на асфалт .................. 1 пар o Ваљјак гумен или 
Комбиниран (железо/гума) ................. 1 пар 

- со листа на работи, со приложување потврда за задо-
волителна изведба на најважните работи. Со цел да се 
обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот 
орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид 
доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, 
што го наведува во тендерската документација: 

- Реализација на 3 (три) договори за изградба или ре-
конструкција на коловози во последните 5 (пет) години. 
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Огласи  
 

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 

17.3.2023 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.3.2023 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.3.2023 година во 12:00 часот, место: Оп-
штина Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03467/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државно 

Правобранителство на РСМ 
I.1.2) Адреса: Булевар „Гоце Делчев“ бр.18 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сабедин Муслији, адреса на 

е-пошта: s.musliji@dprsm.gov.mk, телефон/факс: 02/3 
230-214 

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: 
Набавка на канцелариски материјал 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 635.594,00 
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: Тетово, Гостивар, Велес, Кичево, Охрид, Битола, 
Прилеп, Кавадарци, Струмица, Кочани, Штип, Кума-
ново, Струга, Гевгелија и Скопје. 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машине-

рија, опрема и набавки освен мебел и софтверски паку-
вања 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
даден од Централен регистар 
IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Стандард за систем за управување со квалитет ISO 

9001:2015 или еквивалент издаден од акредитирано 
сертификациско тело. 

 
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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Огласи  
 

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
16.3.2023 година во 11:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
10.3.2023 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 11:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации дадени во т.доку-
ментација 

V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03469/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СМУ на Град 

Скопје „Др.Панче Караѓозов“ 
I.1.2) Адреса: „50-та Дивизија“ бр.2А 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Викторија Мијалковска, ад-

реса на е-пошта: dsmupancekaragjozov@yahoo.com, те-
лефон/факс: 02/3 120-187 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на храна за потребите на ученичкиот 

дом-повторена постапка за дел 3 Прехрамбени про-
изводи 

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: Ф-ко ученички дом Др Панче Караѓозов 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 поим-

ник Шифра Опис 
15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, 

тутун и сродни производи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-
ски оператор 

Времетраење на рамковната спогодба   
Период во месеци:  12 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економски-

от 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 издадена од Центра-

лен Регистра на РСМ -Решение/одобрение/извод  за регис-
трирање во Регистарот на објекти и оператори со храна из-
дадено од Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
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Огласи  
 

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
16.3.2023 година во 10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
10.3.2023 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.3.2023 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.3.2023 година во 10:00 часот, место: Во 
просториите на Средно Медицинско Училиште „Др 
Панче Краѓозов“ Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03470/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Би-

тола 
I.1.2) Адреса: бул. „1 Мај“ бр.61 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Билјана Димитровска, адреса 

на е-пошта: biljanag_bt@yahoo.com, телефон/факс: 
047/208-333 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Изградба и реконструкција на улици и локални 

патишта -  Изградба на коловоз на улица „СРУ 5“ 
во АРМ Четврт 1 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: општина Битола 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 

ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: 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 докумен-
ти: 

- 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  -Лиценца Б за 

изведувач на градба издадена од Министерство за 
транспорт и врски на Р.Северна Македонија односно 
соодветен документ во земјата каде што е регистриран 
доколку се работи за странски понудувач 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

Да располага со најмалку еден градежен инжењер 
на објектот за градба со Овластување Б за изведба од 
областа на   градежништво. 
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- 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: 

-  Скип- најмалку 2 п - Грејдер- најмалку 1 п - Ком-
биниран вибро ваљак- вкупна маса, мин.10 тона – нај-
малку 1п - Гумен ваљак- најмалку 1п - Камион кипер 
со вкупна маса, мин. 20 тона- најмалку 1 п. - Финишер- 
најмалку 1 п - Aсфалтна база со А интегрирана еко-
лошка дозвола - Опрема за испитување на модул на 
стисливост 

- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

Да има реализирано  минимум 3 (три) договори во 
последните 5 години(сметано од денот на јавното отва-
рање) за изградба или реконструкција на коловози  од 
кој еден реализиран  договор да е со минимална  вред-
ност не помала од 6.500.000,00 денари. 

 
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 

20.3.2023 година во 14:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

14.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 16.3.2023 

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 20.3.2023 година во 14:00 часот, место: Бито-
ла 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.3.2023 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: 03479/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Охрид 
I.1.2) Адреса: „Димитар Влахов“ бр.57 
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид - 6000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Митко Трпкоски, адреса на 

е-пошта: mitko.trpkoski@ohrid.gov.mk, телефон/факс: 
046/262-492 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на компјутери, компјутерска и комуни-

кациска опрема 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.127.968,00 
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: -административна зграда на општина Охрид 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
30200000-1 - Компјутерска опрема и 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. Дел 1 Набавка на компјутери, опрема и резервни 

делови за компјутери 
2. Дел 2 Набавка на периферни уреди за компјутери 
3. Дел 3 Набавка и инсталација на ЛАН мрежа и 

мрежна опрема 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи: 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 
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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 

21.3.2023 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

15.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 17.3.2023 

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 21.3.2023 година во 13:00 часот, место: -ад-
минстративна зграда на општина Охрид 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.3.2023 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: 03481/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Илинден 
I.1.2) Адреса: ул.„9“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Илинден - 1041 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Весна Стојановска, адреса на 

е-пошта: vesna_gorde@yahoo.com, телефон/факс: 02 
2571-703 

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, транспорт и монтажа на урбана оп-

рема 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.389.831,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

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: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

дини: 1 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [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: 
За да ја докаже способноста за вршење професио-

нална дејност, економскиот оператор треба да достави:  
– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 
регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Лиценца Б за изведување на градби од втора 
категорија, согласно Законот за градење како доказ из-
даден од надлежен орган за исполнување на посебните 
услови за вршење на дејноста пропишани согласно со 
закон кои се однесуваат на предметот на договорот. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со листа на работи, со приложување потврда за задо-
волителна изведба на најважните работи. Со цел да се 
обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот 
орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид 
доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, 
што го наведува во тендерската документација: 

Економскиот оператор треба да го исполнува след-
ниот минимален услов: - Со листа на извршени работи 
во последните 5 години, со вредности, датуми и обез-
бедување потврда за извршена работа во врска со пред-
метот на набавката (изработка и монтажа на урбана оп-
рема). Економскиот оператор го докажува исполнува-
њето на  минималниот услов со доставување на мини-
мум: - 3 потврди за реализација на договори од ваков 
вид на работи од последните пет години (2018, 2019, 
2020, 2021 и 2022 ) ЗА КОНКРЕТНАТА НАБАВКА-
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА НА УРБАНА ОПРЕМА  
НАПОМЕНА: Потврдите кои нема да се однесуваат на 
конкретниот вид на набавка нема да бидат земени при 
евалуација на техничката понуда и понудата ќе биде 
отфрлена како неприфатлива понуда. 

 
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 

17.0.2023 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.3.2023 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.3.2023 

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 17.3.2023 година во 10:00 часот, место: Оп-
штина Илинден, ул.„9“ бр.38 н.Илинден, администра-
тивна зграда 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.3.2023 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
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