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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

3980. 
Врз основа на член 43 ставови (3) и (4) од Законот 

за финансиска поддршка на инвестиции („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 83/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
98/19, 124/19 и 178/21), министерот за економија до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКАТА ПОД-
ДРШКА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ВИ-
ДОВИТЕ НА ОПРАВДАНИ ИНВЕСТИЦИСКИ 
ТРОШОЦИ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ИСПЛАТАТА НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на барањето за исплата на финансиската под-
дршка, потребната документација, видовите на оправ-
дани инвестициски трошоци и начинот на спроведува-
ње на исплатата на финансиска поддршка.  

 
Форма и содржина на барањето за исплата  

на финансиска поддршка 
 

Член 2 
Барањето за исплата на финансиската поддршка се 

поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела 
боја. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 
овој член се дадени во Прилог 1  кој е составен дел на 
овој правилник. 
 

Потребна документација и видови на оправдани  
инвестициски трошоци 

 
Член 3 

Кон барањето од член 2 на овој правилник, за сите 
видови на финансиска поддршка се приложува следна-
та документација: 

- Годишна сметка и финансиски извештај за по-
следните четири година или за пократок период во за-
висност од датумот на кој деловниот субјект е основан 
и започнал со дејност; 

- Потврда од Централен регистар на Република Се-
верна Македонија дека над деловниот субјект не е от-
ворена стечајна постапка, не постара од 60 дена од да-
тумот на поднесување на барањето; 

- Потврда од Централен регистар на Република Се-
верна Македонија дека над деловниот субјект не е от-
ворена постапка за ликвидација, не постара од 60 дена 
од датумот на поднесување на барањето; 

- Потврда од Царинската управа дека корисникот 
нема неплатен долг по основ на царина и други увозни 
давачки, не постара од 60 дена од датумот на поднесу-
вање на барањето; 

- Уверение од Управата за јавни приходи дека ко-
рисникот нема достасани неподмирени даночни об-
врски, не постаро од 60 дена од датумот на поднесува-
ње на барањето; 

- Бруто биланс со состојба на крајот од претходната 
година; 

- Бруто биланс со состојба на крајот од претходниот 
месец (или месецот пред тоа) на месецот во кој се дос-
тавува барањето за исплата; 

- Список на основни средства со набавна и аморти-
зирана вредност со состојба на крајот од претходната 
година; 

- Список на основни средства со набавна и аморти-
зирана вредност со состојба на крајот од претходниот 
месец (или месецот пред тоа) на месецот во кој се дос-
тавува барањето за исплата и 

- Нотарски заверена изјава на застапник по закон на 
корисникот, под полна материјална, кривична и морална 
одговорност дека приложената документација и подато-
ците вклучени во ова барање за финансиска поддршка се 
точни, вистинити и веродостојни и дека за оправданите 
трошоци не му е доделена државна помош по било кој 
друг основ во Република Северна Македонија. 

 
Член 4 

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, за 
нови вработувања, покрај документацијата од член 3 на 
овој правилник се приложува и следната документација: 

- Преглед на сите нововработени државјани на Ре-
публика Северна Македонија во претходната година со 
означување на вработените кои ги исполнуваат услови-
те согласно член 16 од Законот за финансиска под-
дршка на инвестиции  (во понатамошниот текст: Зако-
нот) со потпис од овластено лице на корисникот (Прег-
лед бр. 1 од Прилог 1 на овој правилник); 

- Месечни платни списоци за периодот за кој се по-
барува финансиска поддршка со потпис од овластено 
лице на корисникот и 

- Обрасци М1/М2 издадени од Агенцијата за врабо-
тување на Република Северна Македонија за новов-
рабoтените државјани на Република Северна Македо-
нија за кои се побарува финансиска поддршка. 

 
Член 5 

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, 
за воспоставување и унапредување на соработка со до-
бавувачи регистрирани во Република Северна Македо-
нија, покрај документацијата од член 3 на овој правил-
ник се приложува и:  

- Преглед на набавките од добавувачи регистрирани 
во Република Северна Македонија и странство (Прег-
лед бр. 2 од Прилог 1 на овој правилник); 

- Копии од фактури (верно на оригиналот) само за 
набавките од добавувачи регистрирани во Република 
Северна Македонија и 

- Доказ за извршена уплата кон добавувачи регис-
трирани во Република Северна Македонија, врз основа 
на издадени фактури, односно извод од банкарска 
сметка на корисникот. 

 
Член 6 

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, 
за воспоставување на организациони облици за техно-
лошки развој и истражување, покрај документацијата 
од член 3 на овој правилник се приложува и: 

- Преглед на оправдани инвестициски трошоци за 
технолошки развој и истражување со потпис од овлас-
тено лице на корисникот  (Преглед бр. 3А од Прилог 1 
на овој правилник или Преглед бр. 3Б од Прилог 1 на 
овој правилник); 
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- Краток опис на проектот и реализираните актив-
ности поврзани со истражувачките и/или развојните 
проекти; 

- Структура и организациска поставеност на органи-
зациониот облик за технилошки развој и истражување; 

- Копии од договорите за ангажирање на високо 
квалификуван персонал, вработен или ангажиран на 
истражувачкиот и/или развојниот проект, вклучувајќи 
и придружна документација (обезбедена од релевантни 
државни институции и органи) со која се потврдува де-
ка станува збор за високо квалификуван персонал сог-
ласно член 4 став 7 од Законот; 

- Копии од фактури (верно на оригиналот); 
- Копии од договорите за договорно истражување, 

техничко знаење, патенти и консултантски услуги кои 
исклучиво се користат за истражувачките активности 
на проектот и 

- Доказ за извршена уплата за обврски преземени во 
врска со проект за технолошки развој и истражување, 
врз основа на издадени фактури, односно извод од бан-
карска сметка на корисникот. 

Како оправдани инвестициски трошоци од членот 
20 став 4 алинеја 1 од Законот ќе се сметаат трошоците 
(исплатени во нето износ) за ангажирање на високо 
квалификуван персонал. 

Како оправдани инвестициски трошоци од членот 
20 став 4 алинеи 2 и 3 од Законот ќе се сметаат оние 
трошоци наведени во членот 8 од овој правилник. 

Како оправдани инвестициски трошоци од членот 
20 став 4 алинеја 4 од Законот ќе се сметаат трошоците 
за договорно истражување, техничко знаење, патенти 
или консултантски и еквивалентни услуги утврдени во 
договорите со трети лица.  

Како оправдани инвестициски трошоци од членот 
20 став 4 алинеи 5 и 6 од Законот ќе се сметаат трошо-
ците кои корисникот може да ги поврзе и соодветно 
документира со истражувачкиот проект односно истра-
жувачката дејност.    

 
Член  7 

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка 
од член 23 став 1 точка а) од Законот, покрај докумен-
тацијата од член 3 на овој правилник се приложува и 
следната документација: 

- Преглед со податоци за исплатени средства за да-
нок на личен доход од платите за вработени лица, 
државјани на Република Северна Македонија,, со пот-
пис од овластено лице на корисникот  (Преглед бр. 
4.1А од Прилог 1 на овој правилник и Преглед бр. 4.1Б 
од Прилог 1 на овој правилник); 

- Обрасци М1/М2 издадени од Агенцијата за врабо-
тување на Република Северна Македонија за лицата на-
ведени во Прегледот од став 1, алинеја 1 на овој член; 

- Преглед на платен данок на личен доход на плати-
те на нововработените лица државјани на Република 
Северна Македонија по датумот на почеток на инвес-
тицискиот проект, на месечно ниво, со потпис на ов-
ластено лице на корисникот; 

- Копии од 12 одобрени Месечни декларации за 
прием (МПИН) од Управата за јавни приходи, за пери-
одот од декември во прет-претходната година до ноем-
ври во претходната година и 

- Аналитичка картица за плаќањата по основ на да-
нок на личен доход реализирани во календарската го-
дина на која се однесува Барањето за исплата, со пот-
пис и печат од деловна банка. 

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка 
од член 23 став 1 точка б) од Законот, покрај докумен-
тацијата од член 3 од овој правилник се приложува и 
следната документација: 

- Преглед со податоци за исплатени средства за да-
нок на добивка со потпис од овластено лице на корис-
никот (Преглед бр. 4.2А од Прилог 1 на овој правилник 
и Преглед бр. 4.2Б од Прилог 1 на овој правилник); 

- Даночен биланс за претходната година – елек-
тронски испис и 

- Аналитичка картица за плаќањата по основ на да-
нок на добивка реализирани во календарската година 
на која се однесува Барањето за исплата, со потпис и 
печат од деловна банка. 

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка 
од член 23 став 1 точка в) од Законот, покрај докумен-
тацијата од членовите 3 и 8 на овој правилник, се при-
ложува и преглед на оправдани инвестициски трошоци 
во материјални и нематеријални средства со потпис од 
овластено лице на корисникот (Преглед  бр. 4.3 од 
Прилог бр. 1  на овој правилник). 

Инвестициските трошоци за земјиште, згради и об-
јекти (недвижности) ќе се сметаат за оправдани само 
ако се користат за производство и складирање на реп-
роматеријали и готови производи, во функција на про-
дуктивната почетна инвестиција наведена во Деловни-
от план. По исклучок, за оправдани инвестициски тро-
шоци ќе се сметаат и трошоците за земјиште, згради и 
објекти кои ги користат деловните субјекти од секто-
рот на информатички-комуникациски технологии до-
колку се во функција на дејноста која ја обавуваат. 

За оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат 
трошоците за купување на земјиште и/или изградба/ку-
пување на згради, доколку корисникот се стекне со 
право на сопственост на истите. 

За оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат 
трошоците за закуп на објект, доколку закупот трае 
најмалку пет години од последната година во која е 
завршен инвестицискиот проект. 

Во процесот на планирање, изградба и реконструк-
ција/адаптација на згради, следниве инвестициски тро-
шоци се оправдани: 

- Проектирање (изработка на урбанистичко-проек-
тна документација, основни проекти со сите фази и 
пропратни елаборати) во кое не влегуваат мислења, 
одобренија, решенија и дозволи издадени од страна на 
органи на централна и локална власт и други институ-
ции основани од истите; 

- Земјени работи (трошоци за ископување, нивели-
рање, подоготвка на земјиштето и отстранување на гра-
дежен шут); 

- Изградба или адаптирање на градбата (за сите об-
јекти и простории) и надзор над изградбата согласно 
Законот за градење и 

- Набавка на репроматеријали за градба, само до-
колку истите се вградуваат во објектот во изградба или 
реконструкција/адаптација, како и трошоците за тран-
спорт на тие репроматеријали. 

Инвестициските трошоци за машини, опрема и 
постројки ќе се сметаат за оправдани само ако истите 
се користат во процесот на производство и складирање 
на репроматеријали или готови производи или за адми-
нистративни функции поврзани со продуктивната по-
четна инвестиција наведена во Деловниот план. По ис-
клучок, за оправдани инвестициски трошоци ќе се сме-
таат и трошоците за машини, опрема и постројки кои 



 Стр. 4 - Бр. 251                                                                                      9 ноември 2021 
 

ги користат деловните субјекти од секторот на инфор-
матичко-комуникациски технологии доколку се во 
функција на дејноста која ја обавуваат. 

Машините, опремата и постројките треба да се 
нови, да се во сопственост на корисникот и да се ко-
ристат исклучиво од страна на корисникот за потреби-
те на инвестицискиот проект. Во случај на лизинг, тро-
шоците се оправдани само доколку корисникот, по ис-
текот на договорот за лизинг, се стекне со право на 
сопственсот врз предметите. 

Како оправдани трошоци ќе се сметаат трошоците 
за транспорт на средствата (машини, опрема и 
постројки) до локација. Овие трошоци вклучуваат тро-
шоци за: транспорт, складиштење (само во случај на 
складирање на стоката за период на промена на тран-
спортното средство), шпедиција (освен трошоци по ос-
нов на царина, даноци и административни такси), 
инсталирање/монтирање и тестирање за соодветна 
функционалност на средството. 

Замената на опрема за време на траењето на инвес-
тицискиот проект ќе се земе во предвид доколку се 
очекува новата опрема да се користи во период од нај-
малку пет години по датумот на завршување на проек-
тот. Доколку претходно корисникот ги пријавил тро-
шоците за набавка на опремата која што е заменета, 
треба во годишните извештаи да обележи кои средства 
се заменети заради корекција на износот на вкупните 
оправдани инвестициски трошоци на проектот. Под за-
мена на опрема се подразбира замена на одделно сред-
ство како целина, вклучувајќи и замена на дел од опре-
ма која не е резервен дел или потрошен материјал, а со 
која што не се прави суштинска промена на целокупни-
от процес на производство.  

Доколку за време на инвестицискиот проект соп-
ственоста на одредена машина, постројка или опрема 
која што претходно е пријавена како оправдан инвести-
циски трошок на корисникот, се префрли на друг суб-
јект односно отуѓи без притоа да е направена замена и 
без да се поминати пет години од последната година во 
која што е завршен инвестицискиот проект, корисни-
кот треба по писмен пат да го извести потписникот на 
Договорот во име на Владата на Република Северна 
Македонија, при што износот на вкупните оправдани 
инвестициски трошоци ќе биде намален за износот на 
пријавените трошоци за таа опрема, воедно износот на 
доделена финансиска поддршка кој што произлегува 
од тие оправдани трошоци ќе биде намален при наред-
ното барање за исплата, односно вратен доколку корис-
никот веќе не доставува барање за исплата. 

Надградба на машина, опрема и постројка исто така 
ќе се признае како оправдан инвестициски трошок са-
мо доколку надградбата подразбира зголемување или 
унапредување на техничко-технолошките карактерис-
тики и капацитети. 

Трошоци за набавка на нематеријални средства ка-
ко што се трансфер на технологија, стекнување на па-
тенти, лиценци, знаење и искуство (know-how), соф-
твер, други права од интелектуална сопственост приз-
наени во националното законодавство во земјата на по-
текло на правото односно во Република Северна Маке-
донија или непатентирано техничко знаење потребно 
за реализација на инвестицискиот проект, се сметаат за 
оправдани доколку: 

- Набавна вредност на средството да може веродос-
тојно да се утврди; 

- Да се користи исклучиво од страна на корисникот 
на финансиската поддршка на продуктивната почетна 
инвестиција; 

- Да се сметаат како средства кои што се амортизи-
раат; 

- Да се набавени од трети неповрзани лица (лица 
кои капитално или на кој било друг начин согласно за-
кон се смета за поврзано лице со корисникот на финан-
сиската поддршка) и под пазарни услови; 

- Да се користи директно во рамки на производстве-
ниот процес, односно врз основа на него да работи од-
редена машина, опрема и инсталација во рамки на про-
изводствениот процес или да се користи за админис-
тративни функции поврзани со продуктивната почетна 
инвестиција и 

- Да се вклучени во основните средства на корисни-
кот и да останат поврзани со инвестицискиот проект за 
кој што се доделува финансиска поддршка во период 
од најмалку пет години по завршување на инвестицис-
киот проект.  

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка 
од член 23 став 1 точка г) од Законот, покрај докумен-
тацијата од член 3 на овој правилник се приложува и 
следната документација: 

- Преглед на сите нововработени државјани на Ре-
публика Северна Македонија во претходната година 
кои ги исполнуваат условите согласно член 23 став 1 
точка г) од Законот, со потпис од овластено лице на ко-
рисникот (Преглед бр. 4.4 од Прилог 1 на овој правил-
ник); 

- Месечни платни списоци за лицата наведени во 
Преглед бр. 4.4, за периодот за кој се побарува финан-
сиска поддршка, со потпис од овластено лице на корис-
никот и 

- Обрасци М1/М2 издадени од Агенцијата за врабо-
тување на Република Северна Македонија за новов-
рабoтените државјани на Република Северна Македо-
нија за кои се побарува финансиска поддршка. 

 
Член 8 

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, 
за пораст на капитални инвестиции и приходи, покрај 
документацијата од член 3 на овој правилник во завис-
ност од настанатите трошоци се приложуваат и одреде-
ни документи од следната документација: 

- Преглед на оправдани инвестициски трошоци за 
инвестиции во материјални и нематеријални средства 
со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед  
бр. 5 од Прилог 1 на овој правилник); 

- Копија од договор за градба, адаптација, рекон-
струкција, доградба или надградба или купопродажба 
за земјиште и згради (верно на оригиналот); 

- Копија од имотен лист за земјиште и згради до-
колку барателот е сопственик на истите или договор за 
закуп или лизинг и слично доколку ги користи истите 
по друг основ (верно на оригиналот); 

- Копија од техничка спецификација или прифатена 
понуда на градежни работи за згради (верно на ориги-
налот); 

- Копија од фактури/времени ситуации/норматив за 
згради (верно на оригиналот); 

- Копија од градежна книга/дневник со завршна си-
туација за згради (верно на оригиналот); 

- Копија од месечни извештаи за напредок/завршен 
извештај од овластен надзор за згради (верно на ориги-
налот); 
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- Копија од сметкопотврди со фискални сметки или 
фактури за опрема (верно на оригиналот); 

- Копија од договор за лизинг за машини, опрема и 
постројки (верно на оригиналот); 

- Копија од документ за компензација или цесија 
(верно на оригиналот); 

- Копија од царинска декларација (верно на ориги-
налот);  

- Доказ за извршена уплата за настанати трошоци, 
односно извод од банкарска сметка на корисникот; 

- Фотодокументација, декларација за производство 
или друг документ издаден од производителот/тргове-
цот (продавачот) од кој несомнено може да се утврди 
датумот на производство; 

- Изјава дека машините, опремата или постројките 
за кои се бара финансиска поддршка се произведени не 
порано од две години од датумот на купување и се на-
бавени од корисникот на финансиска поддршка под ре-
ални пазарни услови и цена утврдена согласно меѓуна-
родни сметководствени стандарди прифатени во Ре-
публика Северна Македонија, заверена на нотар и 

- Изјава од овластеното лице на корисникот на фи-
нансиска поддршка дека нематеријалното средство се 
користи исклучиво за потребите на корисникот на фи-
нансиската поддршка. 

Инвестициските трошоци за земјиште, згради и об-
јекти (недвижности) ќе се сметаат за оправдани само 
ако се користат за производство и складирање на реп-
роматеријали и готови производи, во функција на про-
дуктивната почетна инвестиција наведена во Деловни-
от план. По исклучок за оправдани инвестициски тро-
шоци ќе се сметаат и трошоците за земјиште, згради и 
објекти кои ги користат деловните субјекти од секто-
рот на информатички-комуникациски технологии до-
колку се во функција на дејноста која ја обавуваат. 

За оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат 
трошоците за купување на земјиште и/или изградба/ку-
пување на згради, доколку корисникот се стекне со 
право на сопственост на истите. 

За оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат 
трошоците за закуп на објект, доколку закупот трае 
најмалку пет години од последната година во која е 
завршен инвестицискиот проект. 

Во процесот на планирање, изградба и реконструк-
ција/адаптација на згради, следниве инвестициски тро-
шоци се оправдани: 

- Проектирање (изработка на урбанистичко-проек-
тна документација, основни проекти со сите фази и 
пропратни елаборати) во кое не влегуваат мислења, 
одобренија, решенија и дозволи издадени од страна на 
органи на централна и локална власт и други институ-
ции основани од истите; 

- Земјени работи (трошоци за ископување, нивели-
рање, подоготвка на земјиштето и отстранување на гра-
дежен шут); 

- Изградба или адаптирање на градбата (за сите об-
јекти и простории) и надзор над изградбата согласно 
Законот за градење; и 

- Набавка на репроматеријали за градба, само до-
колку истите се вградуваат во објектот во изградба или 
реконструкција/адаптација, како и трошоците за тран-
спорт на тие репроматеријали. 

Инвестициските трошоци за машини, опрема и 
постројки ќе се сметаат за оправдани само ако истите 
се користат во процесот на производство и складирање 
на репроматеријали или готови производи или за адми-
нистративни функции поврзани со продуктивната по-

четна инвестиција наведена во Деловниот план. По ис-
клучок, за оправдани инвестициски трошоци ќе се сме-
таат и трошоците за машини, опрема и постројки кои 
ги користат деловните субјекти од секторот на инфор-
матичко-комуникациски технологии доколку се во 
функција на дејноста која ја обавуваат. 

Машините, опремата и постројките треба да се 
нови, да се во сопственост на корисникот и да се ко-
ристат исклучиво од страна на корисникот за потреби-
те на инвестицискиот проект. Во случај на лизинг, тро-
шоците се оправдани само доколку корисникот, по ис-
текот на договорот за лизинг, се стекне со право на 
сопственсот врз предметите. 

Како оправдани трошоци ќе се сметаат трошоците 
за транспорт на средствата (машини, опрема и 
постројки) до локација. Овие трошоци вклучуваат тро-
шоци за: транспорт, складиштење (само во случај на 
складирање на стоката за период на промена на тран-
спортното средство), шпедиција (освен трошоци по ос-
нов на царина, даноци и административни такси), 
инсталирање/монтирање и тестирање за соодветна 
функционалност на средството. 

Замената на опрема за време на траењето на инвес-
тицискиот проект ќе се земе во предвид доколку се 
очекува новата опрема да се користи во период од нај-
малку пет години по датумот на завршување на проек-
тот. Доколку претходно корисникот ги пријавил тро-
шоците за набавка на опремата која што е заменета, 
треба во годишните извештаи да обележи кои средства 
се заменети заради корекција на износот на вкупните 
оправдани инвестициски трошоци на проектот. Под за-
мена на опрема се подразбира замена на одделно сред-
ство како целина, вклучувајќи и замена на дел од опре-
ма која не е резервен дел или потрошен материјал, а со 
која што не се прави суштинска промена на целокупни-
от процес на производство.  

Доколку за време на инвестицискиот проект соп-
ственоста на одредена машина, постројка или опрема 
која што претходно е пријавена како оправдан инвести-
циски трошок на корисникот, се префрли на друг суб-
јект односно оттуѓи без притоа да е направена замена и 
без да се поминати пет години од последната година во 
која што е завршен инвестицискиот проект, корисни-
кот треба по писмен пат да го извести потписникот на 
Договорот во име на Владата на Република Северна 
Македонија, при што износот на вкупните оправдани 
инвестициски трошоци ќе биде намален за износот на 
пријавените трошоци за таа опрема, воедно износот на 
доделена финансиска поддршка кој што произлегува 
од тие оправдани трошоци ќе биде намален при наред-
ното барање за исплата, односно вратен доколку корис-
никот веќе не доставува барање за исплата. 

Надградба на машина, опрема и постројка исто така 
ќе се признае како оправдан инвестициски трошок са-
мо доколку надградбата подразбира зголемување или 
унапредување на техничко-технолошките карактерис-
тики и капацитети. 

Трошоци за набавка на нематеријални средства ка-
ко што се трансфер на технологија, стекнување на па-
тенти, лиценци, знаење и искуство (know-how), соф-
твер, други права од интелектуална сопственост приз-
наени во националното законодавство во земјата на по-
текло на правото односно во Република Северна Маке-
донија или непатентирано техничко знаење потребно 
за реализација на инвестицискиот проект, се сметаат за 
оправдани доколку: 
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- Набавна вредност на средството да може веродос-
тојно да се утврди; 

- Да се користи исклучиво од страна на корисникот 
на финансиската поддршка на продуктивната почетна 
инвестиција; 

- Да се сметаат како средства кои што се амортизи-
раат; 

- Да се набавени од трети неповрзани лица (лица 
кои капитално или на кој било друг начин согласно за-
кон се смета за поврзано лице со корисникот на финан-
сиската поддршка) и под пазарни услови; 

- Да се користи директно во рамки на производстве-
ниот процес, односно врз основа на него да работи од-
редена машина, опрема и инсталација во рамки на про-
изводствениот процес или да се користи за админис-
тративни функции поврзани со продуктивната почетна 
инвестиција и 

- Да се вклучени во основните средства на корисни-
кот и да останат поврзани со инвестицискиот проект за 
кој што се доделува финансиска поддршка во период 
од најмалку пет години по завршување на инвестицис-
киот проект. 

 
Член 9 

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, 
за преземање на деловни субјекти во потешкотии, пок-
рај документацијата од член 3 на овој правилник се 
приложува и следната документација: 

- Преглед со податоци за видот и вредноста на реа-
лизираните трансакции поврзани со преземањето на 
деловниот субјект во потешкотии, со потпис од овлас-
тено лице на корисникот (Преглед бр. 6 од Прилог 1 на 
овој правилник); 

- Потврда од Централен регистар на Република Се-
верна Македонија дека над деловниот субјект во по-
тешкотии била отворена стечајна постапка; 

- Правосилно решение за одобрување на План за 
реорганизација со потврда за упис на истото во соодве-
тен регистар;  

- Изјава од овластеното лице на корисникот дека 
деловниот субјект во период од последните три години 
пред отворањето на стечајната постапка не бил поврзан 
на било кој начин со деловниот субјект кој е во поста-
пка на стечај, освен преку деловна соработка, заверена 
на нотар и 

- Доказ за реализирани трансакции поврзани со пре-
земањето на деловниот субјект во потешкотии, однос-
но извод од банкарска сметка на корисникот. 

 
Член 10 

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, 
за зголемување на конкурентност на пазарот, се прило-
жува документација согласно членовите 3 и 8 од овој 
правилник. Кон барањето се приложува и преглед за 
остварени приходи од работење за период од претход-
ните четири години или за пократок период (во завис-
ност од датумот на основање на деловниот субјект) со 
потпис од овластено лице на корисникот  (Преглед бр. 
7 од Прилог 1 на овој правилник). 

 
Член 11 

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка 
за продуктивни почетни инвестиции на деловни суб-
јекти основани од лица државјани на Република Се-
верна Македонија со постојан и привремен престој 
надвор од Република Северна Македонија согласно 

членот 33 од Законот, кон барањето покрај докумен-
тацијата од член 3 на овој правилник се приложува и 
следната документација: 

- Доказ издаден од релевантна институција во зем-
јата на престој дека лицето има или имало регулиран 
постојан или привремен престој во странство, односно 
надвор од Република Северна Македонија, во период 
од најмалку пет години до денот на поднесување на Ба-
рањето за доделување на финансиска поддршка; 

- Копија од тековната состојба на деловниот субјект 
не постара од 30 дена од датумот на поднесување на 
барањето;  

- Извод од Централен депозитар за хартии од вред-
ност, односно друг јавен регистар кој се води во Репуб-
лика Северна Македонија, кога подносителот на бара-
њето е основач на акционерско друштво, дека поседува 
најмалку 51% од сопственоста на деловниот субјект за 
подносителите на барање за финансиска поддршка од 
член 33 од Законот, не постар од 30 дена од датумот на 
поднесување на барањето и 

- Копија од акционерската книга, односно доказ од 
друг соодветен јавен регистар за правното лице за под-
носителите на барање за финансиска поддршка од член 
33 од Законот, не постара од 30 дена од датумот на 
поднесување на барањето. 

 
Член 12 

Деловните субјекти кои имале склучено договор за 
финансиска поддршка на инвестиции во кој била вклу-
чена мерката поддршка за освојување на нови пазари и 
пораст на продажба, согласно член 46 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за финансиска 
поддршка на инвестиции („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.178/21) кон барањето за 
исплата на финансиска поддршка за освојување на но-
ви пазари и пораст на продажба, покрај документација-
та од член 3 на овој правилник приложуваат и: 

- Преглед на настанати трошоци за освојување на 
нови пазари и за пораст на продажба со потпис од ов-
ластено лице на корисникот  (Преглед бр. 8 од Прилог 
1 на овој правилник) со опис на основот за направените 
трошоци; 

- Копија од фактури (верно на оригиналот); 
- Доказ за извршена уплата за настанати трошоци за 

освојување на нови пазари и за пораст на продажба, од-
носно извод од банкарска сметка на корисникот. 

Како оправдани инвестициски трошоци за освојува-
ње на нови пазари и пораст на продажба се сметаат 
следните: 

- За настап на саем, трошоците за изнајмување на 
простор за штанд и опрема на штанд; 

- За учество на деловни настани при посета на 
држави, трошоците за изнајмување на деловен простор 
и опрема за деловниот простор; 

- За деловни средби со фирми на странски пазари, 
трошоците за изнајмување на деловен простор и опре-
ма за деловниот простор; 

- За истражување на странски пазари, трошоците за 
направеното истражување; 

- За сертифицирање на производите согласно бара-
њата на странските пазари, трошоците за сертифицира-
ње и 

- За подготовка на маркетиншки настап на странски 
пазари, трошоците за изработка на промотивен матери-
јал, каталози, брошури флаери и дизајн на веб стра-
ници. 
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Начин на спроведување на исплата на финансиска 

поддршка 
 

Член 13 
Деловните субјекти чии инвестициски проекти се 

одвиваат во технолошко индустриски развојни зони ба-
рањето за исплата заедно со целокупната пропратна 
документација го поднесуваат до архивата на Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони (во по-
натамошниот текст: ДТИРЗ). Деловните субјекти чии 
инвестициски проекти се одвиваат надвор од техно-
лошко индустриските развојни зони барањето го под-
несуваат до архивата на Агенцијата за странски ивес-
тиции и промоција на извозот на Република Северна 
Македонија (во понатамошниот текст:АСИПИРСМ). 

Барањето за исплата на финансиска поддршка се 
поднесува за оправдани инвестициски трошоци реали-
зирани во претходната година. 

Доколку барањето за исплата или дополнувањето 
на документацијата е упатено по пошта со препорачана 
пратка, денот на предавањето на поштата се смета како 
ден на предавање до надлежниот орган до кој е упа-
тено. 

Барањето за исплата се доставува во оригинал со 
потпис од застапникот на корисникот на финансиската 
поддршка.  

За приемот на барањето и пропратната документа-
ција како и за евентуално дополнување на барањето, 
надлежните органи издаваат потврда со број и датум на 
прием во согласност со Законот за архивско работење.  

 
Член 14 

Доколку барањето за исплата со приложената доку-
ментација е комплетно и навремено надлежниот орган 
согласно членот 43 став (2) од Законот и овој правил-
ник ќе го разгледа истото.  

Доколку надлежниот орган констатира дека некој 
од документите предвидени во овој правилник недос-
тасува или има потреба од дополнителни појаснувања 
ќе го повика корисникот на финансиска поддршка 
(преку писмено известување или по пошта или по елек-
тронска пошта) да го дополни барањето односно доку-
ментацијата и да даде соодветни појаснувања за да се 
утврди дека се исполнети условите за користење на фи-
нансиска поддршка, како и нејзината висина.   

Откако надлежниот орган ќе утврди дека се испол-
нети условите за користење на финансиска поддршка, 
ќе ја утврди и висината на износот за исплата по основ 
на финансиска поддршка за оправдани инвестициски 
трошоци за што составува Извештај за пресметка на 
висина на финансиска поддршка за исплата кој особе-
но содржи: назив на корисникот, датум на поднесување 
на барањето, листа на приложената документација, де-
тали за остварена комуникација со корисникот, основи 
по кои се бара исплата, секој поединечен износ кој е 
побаран, вкупен износ кој е побаран, оценка на оправ-
даноста на секој побаран поединечен износ, релеван-
тност на приложената документација, како и други по-
датоци. 

Доколку надлежниот орган е потписник на догово-
рот за финансиска поддршка, врз основа на Извешта-
јот од ставот 3 на овој член, ја врши исплатата на из-
носот на финансиската поддршка, кој му следува на 
корисникот. 

Доколку надлежниот орган не е потписник на дого-
ворот, Извештајот од ставот 3 на овој член заедно со 
барањето и целокупната документација го доставува до 
Владата на Република Северна Македонија, не подоцна 
од 30 септември во тековната година, а за деловните 
субјекти кои го поднеле барањето согласно член 47 
ставови (3) и (4) од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за финансиска поддршка на инвести-
ции („Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ бр.178/21), не подоцна од 30 ноември. 

Овластените потписници (во случај кога надлежниот 
орган не е потписник на договорот) спроведуваат поста-
пка на проверка на податоците доставени од корисникот 
на финансиска поддршка, висината на одобрените тро-
шоци, пресметката на оправданите инвестициски трошо-
ци во однос на утврдената висина на финансиска под-
дршка, оправданоста на утврдениот износ за исплата, 
претходни исплати поврзани со релевантниот договор за 
доделување на финансиска поддршка, како и други по-
датоци, за што составуваат Извештај за проверка, нај-
доцна до 20 октомври во тековната година, а за деловни-
те субјекти кои го поднеле барањето согласно член 47 
ставови (3) и (4) од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за финансиска поддршка на инвестиции 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.178/21), не подоцна од 15 декември. 

Овластените потписници (во случај кога надлежни-
от орган не е потписник на договорот) по изготвување-
то на Извештајот за проверка го доставуваат истиот за-
едно со барањето за исплата на финансиска поддршка 
со пропратната документација и Извештајот за 
пресметка на висина на финансиска поддршка за ис-
плата  до Генералниот Секретаријат, пред исплатата на 
средствата за да се споредат податоците и  за да се оси-
гура конзистентност на истите.  

Доколку се појави неусогласеност на податоците 
содржани во документацијата од став 5 на овој член, на 
барање на Генералниот Секретаријат надлежните орга-
ни во постапката доставуваат појаснувања и ги преци-
зираат спорните податоци врз основа на кои се врши 
исплатата.  

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за исплата на финансиската под-
дршка, потребната документација, видовите на оправ-
дани инвестициски трошоци и начинот на спроведува-
ње на исплатата на финансиска поддршка („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 215/19). 

 
Член 16 

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

 
Бр. 18-2461/14  

8 ноември 2021 година Министер за економија, 
Скопје Крешник Бектеши, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3981. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 , 

член 235 ставови (2) и (3) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија 
бр.96/19) и член 21 став (1) точка 1) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, на седница-
та одржана на 4  ноември 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ИЗДАВА-
ЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТ-
СКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУ-
РОВА НАФТА,  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГО-
РИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА  

НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска  дејност Трговија на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт - Трговија на големо со Течен нафтен гас 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.56/17), издадена на Трговското друштво за произ-
водство, трговија, транспорт и услуги АВТО - СЕЛ 
ДООЕЛ Кочани точкaтa 2 се менува и гласи: 

„ 2. Лиценцата за вршење на енергетската дејност 
трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо 
со Течен нафтен гас (ТНГ) е дадена во Прилог, којшто 
е составен дел од оваа одлука. “ 

 Прилогот 1 се заменува со нов Прилог кој е соста-
вен дел на оваа одлука. 

2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука 
се врши по службена должност поради усогласувањето 
со Законот за енергетика* и прописите и правилата до-
несени врз основа на Законот за енергетика*. 

3. Носителот на лиценцата од точка 1 на оваа одлу-
ка е должен до 31 декември 2022 година да го усогласи 
капацитетот на објектите за складирање со одредбите 
на Правилникот за условите за евидентирање на коли-
чините и потребниот капацитет, на објектите за скла-
дирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
или горива за транспорт („Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр.13/21), и да поднесе барање 
за менување на лиценцата.  

4. Во случај на неисполнување на обврската од точ-
ка 3 од оваа одлука во утврдениот рок, Регулаторната 
комисија за енергетика  и водни услуги на Република 
Северна Македонија ќе донесе одлука за одземање на 
лиценцата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 11-51/17   Република Северна Македонија

4 ноември 2021 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 

Прилог 
                                Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА 
НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-
ВАТИ, БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТР-
ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Трговско друштво за производство, трговија, тран-

спорт и услуги АВТО - СЕЛ ДООЕЛ Кочани, со се-
диште на ул.Унгарска  бр.5 Скопје, Република Северна 
Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - 
Трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ). 
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 10 мај 2017 

година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 10 мај 2027  

година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: НД-

ТРГ- 56-17 
 
6. Единствен матичен број: 6582885 
 
7. Единствен даночен број: 4013010505274 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Течен 
нафтен гас (ТНГ), заради натамошна продажба на тр-
говци или потрошувачи во земјата и странство. 

 
9. Капацитети со кои се врши енергетската деј-

ност 
Приемот и испораката на нафтениот дериват, течен 

нафтен гас (ТНГ), ќе се врши преку 2 (два) резервоара 
со волумен од по 50 m3 или вкупно 100 m3, кои се во 
сопственост на Трговското друштво за производство, 
трговија, транспорт и услуги АВТО-СЕЛ ДООЕЛ Ко-
чани, на локација ИЛ 17447 за КО Кочани. 

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 
поседува или да има обезбедено право на користење на 
склад во кој се складира Течен нафтен гас (ТНГ), со ка-
пацитет определен со прописите со кои се уредува тр-
говијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и го-
рива за транспорт. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположливиот капацитет за складирање на нафте-
ниот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната 
промена. 

 
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност трговија на големо со сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт - Трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ), 
носителот на лиценцата може да ја врши на територија-
та на Република Северна Македонија и во странство. 

 
11. Општи обврски за носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитет, 
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- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа, 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

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

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

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. Годишниот из-
вештај треба да содржи податоци за: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината, 

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

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

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

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

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

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

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

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

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

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

 
13. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанок, сус-

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

 
14. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

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

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17 
dhe nenit 235, paragrafët (2) dhe (3) të Ligjit të 
Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 96/18) dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19) dhe nenit 21 paragrafi 
(1) pika 1) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/ 19, 51/19, 
54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 4 nëntor 2021, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT PËR LËSHIMIN E 
LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË TREGTISË ME NAFTË TË 
PAPËRPUNUAR, ME DERIVATE TË NAFTËS, ME 
BIOKARBURANTE DHE ME KARBURANTE PËR 
TRANSPORT– TREGTI ME SHUMICË ME GAZ TË  

LËNGSHËM TË NAFTËS (LPG) 
 
1. Në vendimin e lëshimin e licencës së kryerjes së 

veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me naftë të 
papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe 
me karburante për transport - tregti me shumicë me gaz të 
lëngshëm të naftës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr.56/17), lëshuar Shoqërisë Tregtare të 
Prodhimit, të Tregtisë, të Transportit dhe të Shërbimeve 
“AVTO -SEL” SHPKNJP Koçan, pika 2 ndryshohet si në 
vijim: 

“2. Licenca e Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike 
Tregti me Shumicë me Naftë të Papërpunuar, me Derivate 
të Naftës, me Biokarburante dhe me Karburante për 
Transport - Tregti me Shumicë me Gaz të Lëngshëm të 
Naftës (LPG), është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë 
përbërëse e këtij vendimi.”  

Shtojca 1 zëvendësohet me shtojcë të re, e cila është 
pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

2. Ndryshimi në licencë nga pika 1 e këtij vendimi, 
kryhet me detyrim zyrtar për shkak të harmonizimit me 
Ligjin e Energjetikës* dhe me rregullat dhe dispozitat e 
miratuara në bazë të Ligjit të Energjetikës*. 

3. Bartësi i licencës nga pika 1 e këtij vendimi duhet që 
deri më 31 dhjetor 2022 ta harmonizojë kapacitetin e 
objekteve të depozitimit, me dispozitat e Rregullores së 
Kushteve të Evidentimit të Sasive dhe Kapacitetit të 
Nevojshëm, të objekteve të depozitimit të naftës së 
papërpunuar, të derivateve të naftës, të biokarburanteve 
dhe të karburanteve për transport (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.13/21) dhe të 
parashtrojë kërkesë për ndryshimin e licencës.  

4. Në rast të mosplotësimit të detyrimit nga pika 3 e 
këtij vendimi në afatin e përcaktuar, Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, do të miratojë vendim për marrjen e 
licencës. 

5. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij, 
ndërsa do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
Kryetar 

i Komisionit Rregullator i Energjetikës   
PA1 nr. 11-51/17 dhe i Shërbimeve të Ujit të
 4 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
    Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
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Shtojcë: 
 

L I C E N C Ë 
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE TË 
TREGTISË ME NAFTË TË PAPËRPUNUAR, ME 
DERIVATE TË NAFTËS, ME BIOKARBURANTE DHE 
ME KARBURANTE PËR TRANSPORT– TREGTI ME 
SHUMICË ME GAZ TË LËNGSHËM TË NAFTËS (LPG) 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria Tregtare e Prodhimit, e Tregtisë, e Transportit 

dhe e Shërbimeve “AVTO – SEL” SHPKNJP Koçan, me 
seli në rr. “Ungarska” nr. 5, Shkup, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet 

licenca 
Tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, me 

derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për 
transport -Tregti me Shumicë me Gaz të Lëngshëm të 
Naftës (LPG). 

 
3. Data e lëshimit të licencës: 10 maj 2017 
 
4. Data e skadimit të licencës: 10 maj 2027  
 
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: НД-ТРГ- 

56-17 
 
6. Numri i amzës: 6582885 
 
7. Numri i tatimit: 4013010505274 
 
8. Lloji dhe vëllimi i veprimtarisë energjetike që do 

të kryhet 
Me këtë licencë përcaktohet kushtet për kryerjen e 

veprimtarisë tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, 
derivate të naftës, biokarburantë dhe karburantë për 
transport. 

Si tregti me shumicë, në sensin e kësaj licence, 
konsiderohet blerja nga vendi dhe nga jashtë e Gazit të 
Lëngshëm të Naftës (LPG), për shitje të mëtejshme te 
tregtarët apo konsumatorët në vend dhe jashtë. 

 
9. Kapacitet, me të cilat kryhet veprimtaria 

energjetike 
Pranimi dhe dërgesa e derivatit të naftës, Gaz i 

Lëngshëm i Naftës (LPG) do të kryhet përmes 2 (dy) 
rezervuareve me vëllim prej 50 m3 apo gjithsej 100 m3, të 
cilat janë në pronësi të Shoqërisë Tregtare të Prodhimit, të 
Tregtisë, të Transportit dhe të Shërbimeve AVTO-SEL 
SHPKNJP Koçan, në lokacionin IL 17447 për KK Koçan. 

Bartësi i licencës është i detyruar që në çfarëdokohe të 
posedojë ose të sigurojë të drejtën e përdorimit të 
depozitës, në të cilën do të depozitohet Gazi i Lëngshëm i 
Naftës (LPG) me kapacitet të përcaktuar me dispozitat, me 
të cilat rregullohet tregtia me naftë, me derivate të naftës, 
me biokarburante dhe me karburante për transport. 

Bartësi i licencës është i detyruar ta njoftojë 
Komisionin Rregullator të Energjetikës për secilin 
ndryshim të kapacitetit në dispozicion për depozitim të 
derivateve të naftës, më së voni në afat prej 30 ditësh nga 
ndryshimi i bërë. 

 
10. Rajoni ku do të kryhet veprimtaria 
Veprimtarinë energjetike tregti me shumicë me naftë të 

papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe 
me karburante për transport - tregti me shumicë me Gaz të 
Lëngshëm të Naftës (LPG), bartësi i licencës mund ta 
kryejë në  territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
dhe jashtë vendit. 

 
11. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës 
Bartësi i licencës është i detyruar: 
- të sigurojë furnizim të sigurtë me naftë të 

papërpunuar, derivate të naftës, biokarburantë dhe 
karburantë për transport, 

- të sigurojë që derivatet e naftës, biokarburantet dhe 
karburantet për transport, me të cilat kryhet tregtia, t'i 
plotësojnë normat e përcaktuar të cilësisë, 

- t'i respektojë ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e 
përgjithshme, të cilat i referohen kryerjes së veprimtarisë 
tregti me naftë të papërpunuar, biokarburante dhe 
karburante për transport, mbrojtjes së konkurrencës, 
mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, 
jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës, 

- t'i plotësojë rregullat teknike, normat dhe standardet e 
punës së objekteve energjetike dhe të pajisjeve, 

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

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

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

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

- t'i respektojë rregulloret dhe dispozitat e tjera që i sjell 
apo i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës në 
përputhje me ligjin. 

 
12. Оbligimi për dërgim të Raportit Vjetor të Punës 
Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 31 mars të 
vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, përfshirë edhe 
raportin për punë financiare dhe afariste gjatë vitit të 
kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. Raporti vjetor duhet të 
përmbajë të dhëna për: 

1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike gjatë vitit, 

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

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

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipimin kuadror, trajnimin dhe përsosjen 

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

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

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

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

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organe 

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

 
13. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

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

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

 
14. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve 

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

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



 Стр. 24 - Бр. 251                                                                                      9 ноември 2021 
 

3982. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 , 

член 235 ставови (2) и (3) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија 
бр.96/19) и член 21 став (1) точка 1) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, на седница-
та одржана на 4 ноември 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ИЗДАВА-
ЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТ-
СКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУ-
РОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГО-
РИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА  

НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска  дејност Трговија на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.178/16 
и 93/17), издадена на Друштвото за трговија и услуги 
ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец, насловот на од-
луката се менува и гласи:  

 „ ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА 
НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕ-
РИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ- 
ТРГОВИЈА  НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е 
V), ЕУРОСУПЕР БС 95 и ЕУРОСУПЕР БС 98“. 

Точките 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„ 1. На Друштвото за трговија и услуги ОМПЕТ-

РОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец му се издава лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија на големо со су-
рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98. 

   2. Лиценцата за вршење на енергетската дејност 
трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо 
со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросу-
пер БС 98 е дадена во Прилог, кој е составен дел на 
оваа одлука.“ 

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог кој е соста-
вен дел на оваа одлука. 

2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука 
се врши по службена должност поради усогласувањето 
со Законот за енергетика* и прописите и правилата до-
несени врз основа на Законот за енергетика*. 

3. Носителот на лиценцата од точка 1 на оваа одлу-
ка е должен до 31 декември 2022 година да го усогласи 
капацитетот на објектите за складирање со одредбите 
на Правилникот за условите за евидентирање на коли-
чините и потребниот капацитет, на објектите за скла-
дирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
или горива за транспорт („Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр.13/21), и да поднесе барање 
за менување на лиценцата.  

4. Во случај на неисполнување на обврската од точка 
3 од оваа одлука во утврдениот рок, Регулаторната коми-
сија за енергетика  и водни услуги на Република Северна 
Македонија ќе донесе одлука за одземање на лиценцата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 11-63/16   Република Северна Македонија

4 ноември 2021 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИ-
ЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАН-
СПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95 И ЕУРОСУПЕР БС 98 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ 

ДООЕЛ Петровец, со седиште на 4 бр.100 Ржаничино, 
Република Северна Македонија  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на го-
лемо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еу-
росупер БС 98. 

 
3. Датум на издавање на лиценцата: 21 септември 

2016 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 21 септември 

2026  година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: НД-

ТРГ- 54-16 
 
6. Единствен матичен број: 7139306 
 
7. Единствен даночен број: 4069016501721 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, зара-
ди натамошна продажба на трговци или потрошувачи 
во земјата и странство. 

 
9. Капацитети со кои се врши енергетската дејност 
За вршење на енергетската дејност ќе се користат 

25 подземни резервоари со волумен од по 100 m3, на 
локација ул. Каскалица, Ржаничино, Петровец, соглас-
но Имотен лист број 1196, кои Друштво за трговија и 
услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец, ги има зе-
мено под закуп од Друштвото за градежништво, трго-
вија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ 
Скопје. Приемот и испораката на нафтените деривати, 
по резервоари, ќе се распредели на следниот начин: 

- 20 резервоари за складирање на Еуродизел БС (Д-
Е V),  

- 4 резервоари за складирање на Еуросупер БС 95 и  
- 1 резервоар за складирање на Еуросупер БС 98. 
Носителот на лиценцата е должен во секое време да 

поседува или да има обезбедено право на користење на 
склад во кој се складира Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросу-
пер БС 95 и Еуросупер БС 98 со капацитет определен со 
прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположливиот капацитет за складирање на нафте-
ниот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната 
промена. 

 
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
 Енергетската дејност трговија на големо со сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), 
Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, носителот на ли-
ценцата може да ја врши на територијата на Република 
Северна Македонија и во странство. 
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11. Општи обврски за носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитет, 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа, 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

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

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

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. Годишниот из-
вештај треба да содржи податоци за: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината, 

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

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

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

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

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

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

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

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

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

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

 
13. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанок, сус-

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

 

14. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата 

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика и Правилникот за лиценци. 

__________ 
 

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17 
dhe nenit 235 paragrafët (2) dhe (3) të Ligjit të 
Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 96/18) dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19) dhe nenit 21, paragrafi 
(1) nënparagrafi 1) të Rregullores së Licencave (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/ 19, 
51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT PËR LËSHIMIN E 
LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË TREGTISË ME NAFTË TË 
PAPËRPUNUAR, ME DERIVATE TË NAFTËS, ME 
BIOKARBURANTE DHE ME KARBURANTE PËR 
TRANSPORT– TREGTI ME SHUMICË ME EURODIZEL  

BS (D-Е V) 
 
1. Në vendimin e lëshimit të licencës së kryerjes së 

veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me naftë të 
papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe 
me karburante për transport -tregti me shumicë me 
eurodizel BS (D-E V) (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr.178/16 dhe 93/17), lëshuar Shoqërisë së 
Tregtisë dhe të Shërbimeve “OMPETROL OIL” 
SHPKNJP Petrovec, titulli i vendimit ndryshohet si në 
vijim:  

 “VENDIM PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË 
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE TË 
TREGTISË ME SHUMICË ME NAFTË TË 
PAPËRPUNUAR, ME DERIVATE TË NAFTËS, ME 
BIOKARBURANTE DHE ME KARBURANTE PËR 
TRANSPORT - TREGTI ME SHUMICË ME 
EURODIZEL BS (D-E V), ME EUROSUPER BS 95 DHE 
ME EUROSUPER BS 98.” 

Pikat 1 dhe 2 ndryshohen si vijon: 
“1. Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve 

“OMPETROL OIL” SHPKNJP Shkup, i lëshohet licencë 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike të tregtisë me 
shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me 
biokarburante dhe me karburante për transport, tregti me 
shumicë me Eurodizel BS (D-E V), me Eurosuper BS 95 
dhe Eurosuper BS 98. 

   2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
tregtisë me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate 
të naftës, me biokarubrante dhe me karburante për 
transport, tregti me shumicë me Eurodizel BS (D-E V), me 
Eurosuper BS 95 dhe me Eurosuper BS 98 është dhënë në 
shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi”. 

Shtojca 1 zëvendësohet me shtojcë të re, e cila është 
pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

2. Ndryshimi në licencë nga pika 1 e këtij vendimi, 
kryhet me detyrim zyrtar për shkak të harmonizimit me 
Ligjin e Energjetikës* dhe me rregullat dhe dispozitat e 
miratuara në bazë të Ligjit të Energjetikës*. 

3. Bartësi i licencës nga pika 1 e këtij vendimi duhet që 
deri më 31 dhjetor 2022 ta harmonizojë kapacitetin e 
objekteve të depozitimit, me dispozitat e Rregullores së 
kushteve të evidentimit të sasive dhe kapacitetit të 
nevojshëm, të objekteve të depozitimit të naftës së 
papërpunuar, të derivateve të naftës, të biokarburanteve 
dhe të karburanteve për transport (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.13/21) dhe të 
parashtrojë kërkesë për ndryshimin e licencës.  
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4. Në rast të mosplotësimit të detyrimit nga pika 3 e 
këtij vendimi në afatin e përcaktuar, Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, do të miratojë vendim për marrjen e 
licencës. 

5. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij, 
ndërsa do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Kryetar 
  i Komisionit Rregullator i Energjetikës   

PA1 nr. 11-63/16 dhe i Shërbimeve të Ujit të
  4 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
     Shkup  Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë: 

 
L I C E N C Ë 

E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 
TË TREGTISË ME NAFTË TË PAPËRPUNUAR, ME 
DERIVATE TË NAFTËS, ME BIOKARBURANTE 
DHE ME KARBURANTE PËR TRANSPORT– 
TREGTI ME SHUMICË ME EURODIZEL BS (D-E V), 
ME EUROSUPER BS 95 DHE ME EUROSUPER BS 98 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e e Tregtisë dhe e Shërbimeve “OMPETROL 

OIL” SHPKNJP Petrovec, me    
seli në rr.”4” nr. 100 Rzhaniçinë, Republika e 

Maqedonisë së Veriut  
 
2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet 

licenca 
Tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, me 

derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për 
transport, tregti me shumicë me Eurodizel BS (D-E V), me 
Eurosuper BS 95 dhe me Eurosuper BS 98. 

 
3. Data e lëshimit të licencës: 21 shtator 2016 
 
4. Data e skadimit të licencës: 21 shtator 2026  
 
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: НД-ТРГ- 

54-16 
 
6. Numri i amzës: 7139306 
 
7. Numri i tatimit: 4069016501721 
 
8. Lloji dhe vëllimi i veprimtarisë energjetike që do 

të kryhet 
Me këtë licencë përcaktohet kushtet për kryerjen e 

veprimtarisë tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, 
derivate të naftës, biokarburantë dhe karburantë për 
transport. 

Si tregti me shumicë, në sensin e kësaj licence, 
konsiderohet blerja nga vendi dhe jashtë vendit  

e Eurodizelit BS (D-E V), me Eurosuper BS 95 dhe me 
Eurosuper BS 98 për shitje të mëtejme deri te  

tregtarët apo konsumatorët në vend dhe jashtë vendit. 
 
9. Kapacitet me të cilat kryhet veprimtaria 

energjetike 
Për kryerjen e veprimtarisë energjetike do të përdoren 

25 rezervuare nëntokësore me vëllim prej 100 m3, në 
lokacionin rr. “Kaskalicë”, Rzhaniçinë, Petrovec, në pajtim 
me certifikatën e pronësisë nr. 1196, të cilat Shoqëria e 
Tregtisë dhe e Shërbimeve “OMPETROL OIL” SHPKNJP 
Petrovec, i ka marrë me qira nga Shoqëria e Ndërtimtarisë, 
e Tregtisë dhe e Shërbimeve “BEST WAY 
INVESTMENT” SHPKNJP Shkup. Pranimi dhe dërgesa e 
derivateve të naftës, sipas rezervuareve, do të shpërndahet 
si në vijim: 

- 20 rezervuare për depozitimin e Eurodizelit BS (D-Е 
V),  

- 4 rezervuare për depozitimin e Eurosuperit BS 95 dhe  
- 1 rezervuar për depozitimin e Eurosuperit BS 98. 
Bartësi i licencës është i detyruar që në çfarëdo kohe të 

posedojë ose të sigurojë të drejtën e përdorimit të 
depozitës, në të cilën do të depozitohet Eurodizeli BS (D-E 
V), Eurosuperi BS 95 dhe Eurosuperi BS 98, me kapacitet 
të përcaktuar me dispozitat, me të cilat rregullohet tregtia 
me naftë, derivate të naftës, biokarburanteve dhe 
karburanteve për transport. 

Bartësi i licencës është i detyruar ta njoftojë 
Komisionin Rregullator të Energjetikës për secilin 
ndryshim të kapacitetit në dispozicion për depozitim të 
derivateve të naftës, më së voni në afat prej 30 ditësh nga 
ndryshimi i bërë. 

 
10. Rajoni ku do të kryhet veprimtaria 
 Veprimtarinë energjetike tregti me shumicë me naftë 

të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe 
karburante për transport, tregti me shumicë me Eurodizel 
BS (D-E V), me Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98, 
bartësi i licencës mund ta kryejë në  territorin e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendit. 

 
11. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës 
Bartësi i licencës është i detyruar: 
- të sigurojë furnizim të sigurtë me naftë të 

papërpunuar, derivate të naftës, biokarburantë dhe 
karburantë për transport, 

- të sigurojë që derivatet e naftës, biokarburantet dhe 
karburantet për transport, me të cilat kryhet tregtia, t'i 
plotësojnë normat e përcaktuar të cilësisë, 

- t'i respektojë ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e 
përgjithshme, të cilat i referohen kryerjes së veprimtarisë 
tregti me naftë të papërpunuar, biokarburante dhe 
karburante për transport, mbrojtjes së konkurrencës, 
mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, 
jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës, 

- t'i plotësojë rregullat teknike, normat dhe standardet e 
punës së objekteve energjetike dhe të pajisjeve, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e mënyrës dhe të procedurës së ndjekjes së 
funksionimit të tregjeve të energjisë, 

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

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

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

- t'i respektojë rregulloret dhe dispozitat e tjera që i sjell 
apo i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës në 
pajtim me ligjin. 

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

Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 31 mars të 
vitit vijues të dërgojë raport vjetor pune, përfshirë edhe 
raportin për punë financiare dhe afariste gjatë vitit të 
kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. Raporti vjetor duhet të 
përmbajë të dhëna për: 

1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike gjatë vitit, 

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

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

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipimin kuadri, trajnimin dhe përsosjen profesionale 

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

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

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

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

përkatës, 
6) monitorime inspektuese të kryera nga organe 

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

 
13. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

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

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

 
14. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve 

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

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

__________ 

3983. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од 

Законот за енергетика* („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилни-
кот за лиценци („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 4 ноември 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕКСИМ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје, му се изда-
ва лиценца за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од фотонапонска електро-
централа ФЕЦ “EКСИМ ПАУЕР-ГОСТИВАР”.  

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

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

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-187/21   Република Северна Македонија

4 ноември 2021 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог: 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги ЕК-

СИМ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул.“34” бр.6 Скопје-Центар, Република Северна Маке-
донија 

2. Енергетска дејност за која се издава ли-
ценцата: Производство на електрична енергија  

 
3. Датум на издавање на лиценцата: 4 ноември 

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

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

ПРОИЗ-512-2021 
 
6. Единствен матичен број: 4185757 
 
7. Единствен даночен број: 4030990130222 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “EКСИМ ПАУЕР-ГОС-
ТИВАР”, на објекти бр. 6 и 7 на КП бр.4390/1, КО Гос-
тивар 2, Општина Гостивар. 

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

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

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

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

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

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

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

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

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

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

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

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

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

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

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

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

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

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

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

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

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

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

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

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации при вршењето на енергет-
ската дејност производство на електрична енергија.  

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

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

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

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

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

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

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

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

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

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

16. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-
ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “EКСИМ ПАУЕР-ГОС-
ТИВАР”, со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“EКСИМ ПАУЕР-ГОСТИВАР” 

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 
електроцентрала: 120 kW 

в) година на почеток и завршеток на градба и поче-
ток на работа: 2021 година, 

г) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
д) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели:  
YS600M-72, Yangtze Solar Power Cо Ltd, монокрис-

тален силициум 
- број на фотонапонски панели: 200 
- моќност на фотонапонски панели: 600 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
- Yangtze Solar Power Cо Ltd, 60kW, 2 инвертори и 
е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.700 

kWh/m2 
ж) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 154.000 kWh 
___________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 të 

Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 13 të 
Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 
246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës 
dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR LËSHIMIN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE  TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve “ЕKSIM-KOMERC” SHPK import-eksport 
Shkup, i lëshohet licencë për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali 
Elektrik Diellor CED “EKSIM PAUER-GOSTIVAR”.  

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

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

 
Kryetar 

 i Komisionit Rregullator i Energjetikës    
PA1 nr. 12-187/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të
 4 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
    Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë: 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

“EKSIM-KOMERC” SHPK eksport - import Shkup, me 
seli në rr. “34” nr. 6, Shkup-Qendër, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 
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2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet 
licenca: Prodhim i energjisë elektrike  

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

ПРОИЗ-512-2021 
 
6. Numri i amzës: 4185757 
 
7. Numri i tatimit: 4030990130222 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike të 

prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik 
Diellor CED “EKSIM PAUER-GOSTIVAR”, në objektet 
nr. 6 dhe 7 në PK nr.4390/1, KK Gostivar 2, komuna e 
Gostivarit. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 

31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

përkatës, 
6) monitorime inspektuese të kryera nga organe 

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

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

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

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

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

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

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

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

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

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

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

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga 

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

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

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 
prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor 
CED “EKSIM PAUER-GOSTIVAR”, me karakteristikat 
teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED “EKSIM 
PAUER-GOSTIVAR” 

b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 
120 kW 

c) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 
punës: 2021 

d) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
e) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike:  
YS600M-72, Yangtze Solar Power Cо Ltd, silicium 

monokristalor 
- numri i paneleve fotovoltaike: 200 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 600 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
- Yangtze Solar Power Cо Ltd, 60kW, 2 invertorë dhe 
f) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.700 

kWh/m2 
g) Prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 154.000 

kWh. 
___________ 

3984. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 43 став (3) од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
96/19) и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
4 ноември 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА 
РАБОТА 

 
1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на 

малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “КРИВА РЕКА 
со реф.бр.123” издадена на Друштвото за изградба и 
оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДОО-
ЕЛ Скопје со Одлука за издавање на лиценца за пробна 
работа („Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 34/21). 

2. Во Прилогот, во точка 4 зборовите “4 ноември 
2021 година” се заменуваат со зборовите “15 февруари 
2022 година”.  

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

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-201/21   Република Северна Македонија

4 ноември 2021 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17 

dhe nenit 43 paragrafi (3) të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe 
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 
96/19) dhe nenit 26 paragrafi (3) të Rregullores së 
licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” nr. 51/ 19, 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 
dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi 

V E N D I M 
PËR VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË 

 
1. Vazhdohet licenca për punë provë e Hidrocentralit 

Elektrik të Vogël HCEV “KRIVA REKA me nr. ref. 123”, 
të lëshuar për Shoqërinë e Ndërtimit dhe të Operimit me 
Hidrocentrale “PCC NEW HIDRO” SHPKNJP Shkup, me 
vendimin për lëshimin e licencës së punës provë (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 34/21). 

2. Në shtojcë, në pikën 4, fjalët “4 nëntor 2021” 
zëvendësohen me fjalët “15 shkurt 2022”.  

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

 
Kryetar 

i Komisionit Rregullator i Energjetikës     
PA1 nr. 12-201/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të
  4 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
   Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

__________ 

3985. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 43 став (3) од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
96/19) и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
4 ноември 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА 
РАБОТА 

 
1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на 

малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ ЕХЛОЕЦ со 
реф.бр.51“ издадена на Друштвото за производство на 
електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје со 
Одлука за издавање на лиценца за пробна работа 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 26/20, 253/20 и 169/21). 

2. Во Прилог 1 точка 4 зборовите “4 ноември 2021 го-
дина” се заменуваат со зборовите “25 април 2022 година”.  

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

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-206/21  Република Северна Македонија

4 ноември 2021 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17 

dhe nenit 43 paragrafi (3) të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe 
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 
96/19) dhe nenit 26 paragrafi (3) të Rregullores së 
licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” nr. 51/ 19, 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 
dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi 
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V E N D I M 
PËR VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË 

 
1. Vazhdohet licenca për punë provë e Hidrocentralit 

Elektrik të Vogël “HCEV EHLOEC” me nr. ref. 51, të 
lëshuar për Shoqërinë e Prodhimit të Energisë Elektrike 
HCEV EHLOEC SHPK Shkup, me vendim për lëshimin e 
licencës për punë provë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr. 26/20, 253/20 dhe 169/21). 

2. Në shtojcën 1 pika 4, fjalët “4 nëntor 2021” 
zëvendësohen me fjalët “25 prill 2022”.  

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

 
 Kryetar 
  i Komisionit Rregullator i Energjetikës   

PA1 nr. 12-206/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të
   4 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
     Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

__________ 

3986. 
Врз основа на член 191 став (4) од Законот за енер-

гетика* („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.96/19) и член 9 став (6) од Правилникот за 
повластени производители коишто користат повласте-
на тарифа („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комиси-
ја за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 4 ноември 2021 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВА-
ЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРО-
ИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-
ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во Решението за стекнување на привремен ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.15/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.110/19 и 9/20), во точките 1 и 2 во алинеја 1 зборо-
вите „Друштвото за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС 
експорт-импорт ДООЕЛ Скопје“ се заменуваат со збо-
ровите „ Друштвото за трговија и услуги ТХОР ИМ-
ПЕКС експорт - импорт ДОО Скопје“. 

2. Ова решение да се достави до Друштвото за трго-
вија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт - импорт ДОО 
Скопје, Министерството за економија, Министерството 
за животна средина и просторно планирање, Агенција-
та за енергетика на Република Северна Македонија, 
операторот на пазарот на електрична енергија и опера-
торот на електродистрибутивниот систем. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-01/18   Република Северна Македонија

4 ноември 2021 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 191, paragrafi (4) të Ligjit të 
Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr.96/18 dhe”Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 9, paragrafi (4) 
të Rregullores së Prodhuesve Preferencial, që Përdorin 
Tarifë Preferenciale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr.116/19 dhe 93/21), Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 4 nëntor 2021, miratoi 

 
A K T V E N D I M 

PËR NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT PËR 
MARRJEN E STATUSIT TË PËKOHSHËM TË 
PRODHUESIT PREFERENCIAL TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E  

RINOVUESHME TË ENERGJISË 
 
1. Në Aktvendimin e marrjes së statusit të përkohshëm 

të prodhuesit preferencial të energjisë elektrike të prodhuar 
nga burimet e rinovueshme të energjisë (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr.15/18 dhe “Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.110/19 dhe 9/20), 
në pikat 1 dhe 2, në nënparagrafin 1, fjalët “Shoqëria e 
Tregtisë dhe e Shërbimeve “THOR IMPEKS” eksport-
import SHPKNJP Shkup” zëvendësohen me fjalët 
“Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve “THOR IMPEKS” 
eksport-import SHPK Shkup”. 

2. Ky aktvendim të dërgohet te Shoqëria e Tregtisë dhe 
e Shërbimeve “THOR IMPEKS” eksport-import SHPK 
Shkup, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit 
Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e 
Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek 
Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori 
i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

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

 
Kryetar 

i Komisionit Rregullator i Energjetikës   
PA1 nr. 08-01/18 dhe i Shërbimeve të Ujit të
4 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
    Shkup  Mарко Бислимоски, d.v.

__________ 

3987. 
Врз основа на член 191 став (5), а во врска со член 

241 став (2) од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 10 ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергети-
ка и водни услуги на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 4 ноември 2021 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Со ова решение важноста на Решението за стек-

нување на привремен статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија УП1 бр. 08-35/15 („Службен весник 
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на Република Македонија“ бр.58/15, 166/15, 170/16, 
58/17, 116/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.84/19, 43/21 и 109/21) на Друштвото за 
изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ 
Хидро ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 15 февруари 
2022 година согласно Известувањето од Министер-
ството за економија бр.12-4250/4 од 2 ноември 2021 го-
дина, дека е продолжен рокот за започнување со ко-
мерцијална работа на објектот. 

2. Ова решение да се достави до Друштвото за из-
градба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хид-
ро ДООЕЛ Скопје, Министерството за економија, 
Агенцијата за енергетика на Република Северна Маке-
донија, операторот на пазарот на електрична енергија и 
операторот на електродистрибутивниот систем. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-35/15   Република Северна Македонија

4 ноември 2021 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
 
Në bazë të nenit 191, paragrafi (5), ndërsa në lidhje me 

nenin 241, paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.96/18 dhe “Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) 
dhe nenit 10, paragrafët (6) dhe (8) të Rregullores së 
prodhuesve preferencial, që përdorin tarifë preferenciale 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 
nr.116/19 dhe 93/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës 
dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi 

 
A K T V E N D I M 

PËR VAZHDIMIN E VLEFSHMËRISË SË 
AKTVENDIMIT TË MARRJES SË STATUSIT TË 
PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL 
TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA  

BURIMET E RINOVUESHME TË ENERGJISË 
 
1. Me këtë aktvendim, vlefshmëria e aktvendimit për 

marrjen e statusit të përkohshëm të prodhuesit preferencial 
të energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e 
rinovueshme të energjisë PA1 nr. 08-35/15 (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.58/15, 166/15, 
170/16, 58/17, 116/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr. 84/19, 43/21 dhe 109/21) të 
Shoqërisë së Ndërtimit dhe të Operimit me Hidrocentrale 
PCC “NEW HIDRO” SHPKNJP Shkup, vazhdohet deri 
më 15 shkurt 2022, në pajtim me njoftimin nga Ministria e 
Ekonomisë nr.12-4250/4, datë 2 nëntor 2021, se është 
vazhduar afati për fillimin e punës komerciale të objektit. 

2. Ky aktvendim të dërgohet te Shoqëria e Ndërtimit  
dhe Operimit me Hidrocentrale PCC “NEW Hidro” 
SHPKNJP Shkup, te Ministria e Ekonomisë, tek Agjencia 
e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek 
Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori 
i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të 
tij, ndërsa botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të 

Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut. 

 
Kryetar 

i Komisionit Rregullator i Energjetikës   
PA1 nr. 08-35/15 dhe i Shërbimeve të Ujit të
  4 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
    Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

__________ 

3988. 
Врз основа на член 191 став (5) од Законот за енер-

гетика* („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.96/19), и член 10, ставови (6) и (8) од Пра-
вилникот за повластени производители коишто корис-
тат повластена тарифа („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на 4 ноем-
ври 2021 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН  

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 
1. Со ова решение важноста на Решението за стек-

нување на привремен статус на повластен производи-
тел УП1 бр.08 - 51/19 („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.147/19 и 9/20), на Друштвото 
за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛО-
ЕЦ ДОО Скопје, се продолжува до 25 април 2022 годи-
на согласно Анекс бр.4 на Договорот за концесија за 
користење на вода за производство на електрична енер-
гија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ 
ЕХЛОЕЦ со реф. бр. 51  бр.11-4181/1 од 04.05.2015 го-
дина од 3 ноември 2021 година. 

2. Ова решение да се достави  до Друштвото за про-
изводство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ 
ДОО Скопје, Министерството за економија, Министер-
ството за животна средина и просторно планирање, 
Агенцијата за енергетика на Република Северна Маке-
донија, операторот на пазарот на електрична енергија и 
операторот на електродистрибутивниот систем. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-51/19  Република Северна Македонија

4 ноември 2021 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
 
Në bazë të nenit 191, paragrafi (5) të Ligjit të 

Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr.96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 10, paragrafët 
(6) dhe (8) të Rregullores së prodhuesve preferencialë, që 
përdorin tarifë preferenciale (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut” nr.116/19), Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur 
më 4 nëntor 2021, miratoi 
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A K T V E N D I M 
PËR VAZHDIMIN E VLEFSHMËRISË SË 
AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË 
PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL 

 
1. Me këtë aktvendim, vlefshmëria e Aktvendimit për 

marrjen e statusit të përkohshëm të prodhuesit preferencial 
PA1 nr. 08 - 51/19 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr.147/19 dhe 9/20), të Shoqërisë 
së Prodhimit të Energjisë Elektrike HCEV “EHLOEC” 
SHPK Shkup, vazhdohet deri më 25 prill 2022, në pajtim 
me ankesin nr. 4 të Marrëveshjes së koncesionit për 
përdorimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike nga 
Hidrocentralet Elektrike të Vogla, HCEV “EHLOEC” me 
nr. ref.  51  nr.11-4181/1, datë 4.5.2015; datë 3 nëntor 
2021. 

2. Ky aktvendim të dërgohet te Shoqëria e Prodhimit të 
Energjisë Elektrike HCEV “EHLOEC” SHPKNJP Shkup, 
te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor 
dhe Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut 
i Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

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

 
 Kryetar 
   i Komisionit Rregullator i Energjetikës    

PA1 nr. 08-51/19 dhe i Shërbimeve të Ujit të
   4 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
     Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

__________ 

3989. 
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од 
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на 
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за вод-
на услуга („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на 
тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснаб-
дување со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 
2024 година, на ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Обле-
шево, заведено во архивата на Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија под УП1 08-183/21 од 4 октомври 2021 го-
дина, Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 4 ноември 2021 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-
ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-
ВАЊЕ НА ЈПКД „ОБЛЕШЕВО“ ЧЕШИНОВО - 
ОБЛЕШЕВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2022-2024  

ГОДИНА 
 
1. На ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево се 

утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдува-
ње со вода за пиење или водоснабдување и тоа: 

- за 2022 година во износ од 19,26 ден/m³; 
- за 2023 година во износ од 19,40 ден/m³; 
- за 2024 година во износ од 19,54 ден/m³. 
2.   Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
- минималниот и максималниот опсег за 2022 годи-

на изнесува 0,25%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2023 годи-

на изнесува 0,25%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2024 годи-

на изнесува 0,25%. 
3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 
опсег од точка 2 на ова Решение: 

- за 2022 година: 
- минимална просечна тарифа 19,22 ден/m³;  
- максимална просечна тарифа 19,31 ден/m³; 
- за 2023 година: 
- минимална просечна тарифа 19,35 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 19,45 ден/m³; 
- за 2024 година: 
- минимална просечна тарифа 19,49 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 19,59 ден/m³. 
4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-
ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-
гулиран период 2022-2024 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, а ќе се применува од 1.1.2022 година. 

            
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-183/21  Република Северна Македонија

4 ноември 2021 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
 
Në bazë të nenit 13 paragrafi (1) të Ligjit të Përcaktimit 

të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr.7/16), nenit 7, paragrafi (1) 
të Rregullores së Mënyrës dhe të Procedurës së Përcaktimit 
të Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe të Tarifës Rregullatore të 
Shërbimit të Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 63/17), ndërsa duke vepruar sipas 
kërkesës për përcaktimin e tarifës së furnizimit me ujë të 
pijshëm apo të furnizimit me ujë me propozim-tarifë për 
periudhën e rregulluar 2022 - 2024, të NPVK "Obleshevë" 
Çeshinovë-Obleshevë, të regjistruar në arkivin e 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut me PA1 nr. 
08-183/21, datë 04 tetor 2021, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 4 nëntor 
2021, miratoi 

 
A K T V E N D I M 

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË FURNIZIMIT ME 
UJË TË PIJSHËM APO TË FURNIZIMIT ME UJË TË 
NPVK "OBLESHEVË" ÇESHINOVË-OBLESHEVË  

PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR 2022-2024 
 
1. NPVK “Obleshevë" Çeshinovë-Obleshevë i 

përcaktohet tarifë mesatare e shërbimit të ujit, furnizim me 
ujë të pijshëm apo furnizim me ujë edhe atë: 

- për vitin 2022 në shumë prej 19,26 den/m³; 
- për vitin 2023 në shumë prej 19,40 den/m³; 
- për vitin 2024 në shumë prej 19,54 den/m³. 
2.   Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës: 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë 

prej 0,25%; 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë 

prej 0,25%; 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2024 ka vlerë 

prej 0,25%. 
3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale 

në pajtueshmëri me kufirin minimal dhe maksimal, nga 
pika 2 e këtij aktvendimi: 

- për vitin 2022; 
- tarifa mesatare minimale 19,22 den/m³;  
- tarifa mesatare maksimale 19,31 den/m³; 
- për vitin 2023: 
- tarifa mesatare minimale 19,35 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 19,45 den/m³; 
- për vitin 2024: 
- tarifa mesatare minimale 19,49 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 19,59 den/m³. 
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4. Detyrohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij 
aktvendimi, t’i plotësojë kushtet nga Plani i Përshtatjes së 
Tarifave të Shërbimeve të Ujit, në pajtueshmëri me të cilat 
përllogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës 
së shërbimit të ujit.  

5. Tarifa e përcaktuar e furnizimit me ujë të pijshëm 
apo furnizim me ujë me propozim-tarifë, vlen për 
periudhën e rregulluar 2022-2024. 

6. Ky vendim do të hyjë në fuqi në ditën e botimit të tij 
në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut”, ndërkaq do të zbatohet nga data 1 janar 2021. 

  
 Kryetar 
  i Komisionit Rregullator i Energjetikës   

PA1 nr. 08-183/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të
4 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
     Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

__________ 

3990. 
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од 
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на 
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна 
услуга („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.63/17),  а постапувајќи по Барањето за утврдување на 
тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни во-
ди со предлог тарифа за регулиран период 2022 – 2024 
година, на ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево, за-
ведено во архивата на Регулаторната комисија за енерге-
тика и водни услуги на Република Северна Македонија 
под УП1 бр.08- 184/21 од 4 октомври 2021 година, Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
ден 4 ноември 2021 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 
ЈПКД „ОБЛЕШЕВО“ ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2022-2024 ГОДИНА 
 
1. На ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево се 

утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање 
и одведување на урбани отпадни води и тоа: 

- за 2022 година во износ од 9,91 ден/m³; 
- за 2023 година во износ од 10,04 ден/m³; 
- за 2024 година во износ од 10,17 ден/m³. 
2.   Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
- минималниот и максималниот опсег за 2022 годи-

на изнесува 0,25%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2023 годи-

на изнесува 0,25%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2024 го-

дина, изнесува 0,25%. 
3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 
опсег од точка 2 на ова Решение: 

- за 2022 година: 
- минимална просечна тарифа 9,89 ден/m³;  
- максимална просечна тарифа 9,94 ден/m³; 
- за 2023 година: 
- минимална просечна тарифа 10,02 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 10,07 ден/m³; 
- за 2024 година: 
- минимална просечна тарифа 10,15 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 10,20 ден/m³. 
4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на 
урбани отпадни води важи за регулиран период 2022-
2024 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, се објавува и на веб страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-
лика Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 
2022 година. 

           
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-184/21  Република Северна Македонија

4 ноември 2021година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
 
Në bazë të nenit 13 paragrafi (1) të Ligjit të Përcaktimit 

të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit “Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr.7/16), nenit 7, paragrafi (1) 
të Rregullores së Mënyrës dhe të Procedurës së Përcaktimit 
të Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe të Tarifës Rregullatore të 
Shërbimit të Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 63/17), ndërsa duke vepruar sipas 
kërkesës për përcaktimin e tarifës së grumbullimit dhe të 
largimit të ujërave të zeza urbane me propozim-tarifë për 
periudhën e rregulluar 2022 - 2024, të NPVK "Obleshevë" 
Çeshinovë-Obleshevë, të regjistruar në arkivin e 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut me PA1 nr. 
08-184/21, datë 4 tetor 2021, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 4 nëntor 
2021, miratoi 

 
A K T V E N D I M 

TË PËRCAKTIMIT TË TARIFËS SË GRUMBULLIMIT 
DHE TË LARGIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA URBANE 
TË NPVK "OBLESHEVË" ÇESHINOVË-OBLESHEVË  

PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR 2022-2024 
 
1. NPVK “Obleshevë” Çeshinovë-Obleshevë i 

përcaktohet tarifë mesatare e shërbimit të ujit, grumbullim 
dhe largim i ujërave të zeza urbane edhe atë: 

- për vitin 2022 në shumë prej 9,91 den/m³; 
- për vitin 2023 në shumë prej 10,04 den/m³; 
- për vitin 2024 në shumë prej 10,17 den/m³. 
2.   Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës: 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë 

prej 0,25%; 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë 

prej 0,25%; 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2024, ka vlerë 

prej 0,25%. 
3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale 

në pajtueshmëri me kufirin minimal dhe maksimal, nga 
pika 2 e këtij aktvendimi: 

- për vitin 2022: 
- tarifa mesatare minimale 9,89 den/m³;  
- tarifa mesatare maksimale 9,94 den/m³; 
- për vitin 2023: 
- tarifa mesatare minimale 10,02 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 10,07 den/m³; 
- për vitin 2024: 
- tarifa mesatare minimale 10,15 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 10,20 den/m³. 
4. Detyrohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij 

aktvendimi, t’i plotësojë kushtet e Planit të Përshtatjes së 
Tarifave të Shërbimeve të Ujit, në pajtueshmëri me të cilat 
përllogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës 
së shërbimit të ujit.  



9 ноември 2021  Бр. 251 - Стр. 35 
 
 

5. Tarifa e përcaktuar e grumbullimit dhe e largimit të 
ujërave të zeza urbane, vlen për periudhën e rregulluar 
2022-2024. 

6. Aktvendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij 
në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut”, 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 
data 1 janar 2022. 

 
         Kryetar 
  i Komisionit Rregullator i Energjetikës   

PA1 nr. 08-184/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të
 4 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
     Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

__________ 

3991. 
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од 
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на 
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за вод-
на услуга („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.63/17),  а постапувајќи по Барањето за утврдување 
на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог 
тарифа за регулиран период 2022 – 2024 година, на 
ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево, заведено во 
архивата на Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија под 
УП1 бр.08- 185/21 од 04 октомври 2021 година, Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
ден 4 ноември 2021 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУ-
ВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД „ОБЛЕШЕ-
ВО“ ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2022-2024 ГОДИНА 
 
1. На ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево се 

утврдува просечна тарифа за водната услуга прочисту-
вање на отпадни води и тоа: 

- за 2022 година во износ од 2,56 ден/m³; 
- за 2023 година во износ од 2,60 ден/m³; 
- за 2024 година во износ од 2,63 ден/m³. 
2.   Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
- минималниот и максималниот опсег за 2022 го-

дина, изнесува 0,25%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2023 го-

дина, изнесува 0,25%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2024 го-

дина, изнесува 0,25%. 
3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 
опсег од точка 2 на ова Решение: 

- за 2022 година: 
- минимална просечна тарифа 2,56 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 2,57 ден/m³; 
- за 2023 година: 
- минимална просечна тарифа 2,59 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 2,60 ден/m³; 
- за 2024 година: 
- минимална просечна тарифа 2,62 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 2,64 ден/m³. 
4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни 
води важи за регулиран период 2022-2024 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, се објавува и на веб страницата на Регулатор-

ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-
лика Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 
2022 година. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-185/21  Република Северна Македонија

4 ноември 2021 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
 
Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) të Ligjit të Përcaktimit 

të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë“ nr.7/16), nenit 7, paragrafi (1) të 
Rregullores së Mënyrës dhe të Procedurës së Përcaktimit të 
Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe të Tarifës Rregullatore të 
Shërbimit të Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 63/17), ndërsa duke vepruar sipas kërkesës 
për përcaktimin e tarifës së trajtimit të ujërave të zeza urbane 
me propozim-tarifë për periudhën e rregulluar 2022 - 2024, 
të NPVK "Obleshevë" Çeshinovë-Obleshevë, të regjistruar 
në arkivin e Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
me PA1 nr. 08-185/21, datë 4 tetor 2021, Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur 
më 4 nëntor 2021, miratoi 

 
A K T V E N D I M 

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË TRAJTIMIT 
TË UJËRAVE TË ZEZA URBANE TË NPVK 

"OBLESHEVË" ÇESHINOVË-OBLESHEVË PËR 
PERIUDHËN E RREGULLUAR 2022-2024 

 
1. NPVK “Obleshevë” Çeshinovë-Obleshevë i 

përcaktohet tarifë mesatare e shërbimit të ujit trajtim i 
ujërave të zeza urbane edhe atë: 

- për vitin 2022 në shumë prej 2,56 den/m³; 
- për vitin 2023 në shumë prej 2,60 den/m³; 
- për vitin 2024 në shumë prej 2,63 den/m³. 
2.   Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës: 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë 

prej 0,25%; 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë 

prej 0,25%; 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2024, ka vlerë 

prej 0,25%. 
3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale 

në pajtueshmëri me kufirin minimal dhe maksimal, nga 
pika 2 e këtij aktvendimi: 

- për vitin 2022: 
- tarifa mesatare minimale 2,56 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 2,57 den/m³; 
- për vitin 2023: 
- tarifa mesatare minimale 2,59 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 2,60 den/m³; 
- për vitin 2024: 
- tarifa mesatare minimale 2,62 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 2,64 den/m³. 
4. Detyrohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij 

aktvendimi, t’i plotësojë kushtet e Planit të Përshtatjes së 
Tarifave të Shërbimeve të Ujit, në pajtueshmëri me të cilat 
përllogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës 
së shërbimit të ujit.  

5. Tarifa e përcaktuar e trajtimit të ujërave të zeza 
urbane, vlen për periudhën e rregulluar 2022-2024. 

6. Aktvendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij 
në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut”, 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 
data 1 janar 2022 

 
Kryetar 

i Komisionit Rregullator i Energjetikës   
PA1 nr. 08-185/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të
 4 nëntor 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
    Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
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С У Д С К И  О Г Л А С И  
 
  

OСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ 
Пред Основниот граѓански суд Скопје е поднесена 

тужбата од тужителот Национално биро за осигурува-
ње – Скопје, против тужените Мустафа Исеновски од 
Скопје, ул. „20“ бр. 22, с. Сарај и Муртезани Физник од 
Скопје, ул. „Дебарска“ бр. 10, сега со непозната адреса 
на живеење, за регресен долг, со вредност на спорот 
127.388 денари. 

Бидејќи тужениот Муртезани Физник од Скопје, ул. 
„Дебарска“ бр. 10, сега е со непозната адреса на живе-
ење, ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, 
со Решение бр. УП1 0905-478 од 25.10.2021 година, за 
посебен старател на тужениот Муртезани Физник од 
Скопје, ја постави адвокатот Симона Лескароска, бул. 
„Партизански одреди“ бр. 14 А/1 од Скопје. 

Се повикува тужениот Муртезани Физник од 
Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот да се јави, како тужен во постапката.  

Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува 
посебниот старател, адвокатот Симона Лескароска од 
Скопје. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Парничен оддел, 
27 МАЛВП-2002/20.                                               (51439) 

__________ 
   

Основниот граѓански суд Скопје, како првостепен 
парничен суд со судијата Весна Стрезовска, како прет-
седател на Советот, постапувајќи по тужбата на тужи-
телот АД Евроинс осигурување Скопје ул. „Скупи“ бр. 

12, Скопје, против тужениот Срѓан Станковиќ ул. 
„Јужноморавски бригади“ 6 бр. 1, Скопје, со непознато 
живеалиште-престојувалиште, на ден 6.10.2021 година, 
го објави следниов оглас:  

Основниот граѓански суд Скопје во постапката по 
тужбата на тужителот АД Евроинс осигурување Скопје 
ул. „Скупи“ бр. 12, Скопје, против тужениот Срѓан 
Станковиќ ул. „Јужноморавски бригади“ 6  бр. 1, 
Скопје, со непознато живеалиште-престојувалиште, за 
привремен застапник на тужениот го постави адво-
катот Горјан Панчевски од Скопје бул. „Кузман Јоси-
фовски-Питу“ бр. 28, лок. 10/11, Скопје кој ќе ги штити 
правата и интересите на тужениот во постапката сѐ до-
дека тој или неговиот полномошник не се јават во по-
стапката. 

Од Основен граѓански суд Скопје,  15. МАЛВП бр. 
39/20.                                                                        (51467) 
 
 

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

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајни-
от судија Ирена Петрушевска објавува дека со Реше-
ние I. Ст. бр. 159/20 од 28.10.2021 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друуштво за трго-
вија, промет и услуги АМАДЕУС ОНИКС ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. 
Кула 26/8 Скопје, со трансакциска сметка број 
380176955005104 во Прокредит банка АД Скопје, 
единствен матичен број на субјектот на уписот 
6819508, единствен даночен број 4080012531549 при 
УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на деј-
ност 08.11 – Вадење на декоративен камен и камен 
за градежништво, варовник, суров гипс, креда и 
шкрилци. 

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              (51382) 
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Основниот граѓански суд Скопје, со Решение II Ст. 
бр. 37/20 преку стечајниот судија Љупчо Тодоровски 
свикува Собрание на доверители на стечајниот 
должник Друштво за трговија на големо и мало ПРИ-
МА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, во стечај со следниот 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Донесување одлука по план за реорганизација на 

стечајниот должник подготвен од страна на стечајниот 
управник Михаил Момировски од Скопје. 

Собранието на доверители ќе се одржи на ден 
24.11.2021 година во 13:45 часот, во Основен граѓански 
суд Скопје, судница бр. 15 на 3 кат на зградата на Ос-
новниот граѓански суд Скопје. 

Планот за реорганизација на стечајниот должник е 
доставен до стечајното досие и истиот ќе биде дос-
тапен на сите доверители заради увид во неговата сод-
ржина сметано од 1.11.2021 година. 

Се повикуваат сите доверители да присуствуваат на 
рочиштето. 

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на 
РСМ“, во еден дневен весник, на огласната табла на су-
дот и кај должникот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (51393) 
__________ 

   
Основниот суд во Куманово, објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 213/03 од 6.10.2021 година, стечајната по-
стапка над должникот Акционерско друштво за земјо-
делство, индустрија и коoперација МЛЕКАРСТВО СО 
КООПЕРАЦИЈА увоз-извоз Куманово, во стечај, со се-
диште на ул. „Трета македонска ударна бригада“ бр. 
17, Куманово, со ЕМБС 5379920, со ЕДБ 
4017000133625, со жиро-сметка бр. 40900-601-000-
0059950 и при Агенција за работа со блокирани сметки 
на РСМ, со приоритетна дејност 01.41 – Одгледување 
на молзни крави, отворена со Решение Ст. бр. 213/03 
од 22.10.2003, се заклучува. 

Се овластува стечајниот управник Александар Ди-
мовски од Скопје, да ја доврши извршната постапка за-
ведена под И. бр. 27/2018 кај извршителот Зоран Анге-
ловски од Куманово, како и сите спорови кои може да 
произлезат од истата, а по наплата на побарувањето во 
извршната постапка И. бр. 27/18 да спроведе дополни-
телна распределба и по правосилно завршување на по-
стапката должникот да се брише од Трговскиот регис-
тар при ЦР на РСМ. 

Се задолжува стечајниот управник Александар Ди-
мовски од Скопје на три месеци до судот да доставува 
извештај за текот на извршната постапка. 

Извод од Решението да се објави на огласната табла 
на судот, во „Службен весник на РСМ“ и на веб-стра-
ницата на Централен регистар на РСМ. 

Извод од Решението да се достави до Агенција за 
катастар на недвижности и до други соодветни регис-
три. 

Од Основен суд – Куманово.                           (51411) 
__________ 

   
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Ирена Петрушевска, објавува дека со Решение I. 
Ст. бр. 130/21 од 26.10.2021 година, се отвори стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија услуги 
ПЕРПЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Народен 
фронт“ бр. 19, ТЦ Беверли Хилс локал 11, Скопје, со 
трансакциска сметка бр. 200001268676475 во Стопан-
ска банка АД Скопје, со трансакциска сметка бр. 
240010000929919 во Универзална инвестициона банка 
АД Скопје, со трансакциска сметка број 25000100268-
7462 во Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, со 
трансакциска сметка број 280123100428132 во Силк 

Роуд банка АД Скопје, со трансакциска сметка бр. 
300000002165658 во Комерцијална банка АД Скопје и 
со трансакциска сметка бр. 370011100091238 во Еурос-
тандард банка АД Скопје - во стечај, единствен мати-
чен број на субјектот на уписот 6029973, единствен да-
ночен број 4030005562717 при УЈП – Регионална ди-
рекција Скопје и шифра на дејност 46.48 – Трговија на 
големо со часовници и накит. 

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.                  (51412) 
__________ 

   
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Ирена Петрушевска, објавува дека со Решение I. 
Ст. бр. 261/19 од 28.10.2021 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Друштво за угостителство, 
производство, трговија и услуги СОМВИЛ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. „АВНОЈ“ бр. 38-
1/1, Скопје, со трансакциска сметка бр. 2100625-
31640125 и 210062531640222 во НЛБ банка АД Скопје 
и со трансакциска сметка бр. 240040105188185 во Уни-
верзална инвестициона банка АД Скопје, единствен 
матичен број на субјектот на уписот 6253164, 
единствен даночен број 4030007643480 при УЈП – Ре-
гионална дирекција Скопје и шифра на дејност 56.10 –
Ресторани и останати објекти за подготовка и послужу-
вање на храна. 

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 граѓаснки суд Скопје.               (51431) 
__________ 

   
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Сашка Трајковска, со Решение 3 Ст. бр. 35/21 од 
29.10.2021 година, објавува дека се закажува Собрание 
на доверители на должникот Македонска книга Акцио-
нерско друштво за издавачка дејност и трговија 
Скопје-во стечај за ден 15.11.2021 година во 10:00 ча-
сот во Основен граѓански суд Скопје, судница 24, тре-
ти кат со следниот  

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Донесување на одлука во врска со спроведената 

прва електронска продажба на недвижен имот на имо-
тот – стечајна маса на должникот од 27.10.2021 година. 

Се повикуваат сите доверители да присуствуваат на 
рочиштето. 

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на 
РСМ“, во еден дневен весник и на огласната табла на 
судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (51462) 
__________ 

  
Основниот суд Кумаоново, објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 19/21 од 29.10.2021 година отвора стечајна 
постапка над должникот Трговец поединец за угости-
телство КАФЕ БАР ЛИБЕРО ТП Арбен Мусли Ибраи-
ми Куманово, со седиште на ул. „Димитрије Туцовиќ“ 
бр. 1-1 Куманово, со трансакциска сметка број 
320100027560514 при Централна кооперативна банка 
АД Скопје, со ЕМБС 7266537 и ЕДБ 5017018506040 и 
предмет на работење 56.30 – Подготовка и послужува-
ње на пијалаци. 
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Стечајната постапка не се спроведува, поради нема-
ње на имот и се заклучува. 

Решението да се објави во „Службен весник на 
РСМ“ на веб-страницата на Централен регистар на 
РСМ и на огласната табла на судот. 

По правосилност на решението, должникот да се 
брише од Централен регистар на РСМ. 

Од Основен суд – Куманово                            (51463) 
__________ 

   
Основниот граѓански суд Скопје, со Решение I Ст. 

бр. 186/16 од 3.11.2021 година, преку судијата Ирена 
Петрушевска, врз основа на чл. 197 од Законот за сте-
чај, свикува завршно собрание на доверители на стечај-
ниот должник Друштво за производство и промет 
ПЛАСТ – КОМЕРЦ Моне и Ацо ДОО извоз-увоз 
Скопје – во стечај Скопје, со следниот  

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Разгледување на извештајот за текот на стечајна-

та постапка. 
2. Расправање за завршната сметка и завршниот из-

вештај. 
3. Посебен извештај за извршна исплата. 
4. Потврдување на Планот за конечна распределба.  
5. Донесување на одлука по предлогот на стечајни-

от управник за заклучување на стечајната постапка. 
Собранието на доверители ќе се одржи на ден 

24.11.2021 година во 12:00 часот, во Основен граѓански 
суд Скопје, судница 2 прв кат. 

Се повикуваат сите доверители да присуствуваат на 
рочиштето. 

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на 
РСМ“, во еден дневен весник, на огласната табла на су-
дот и кај должникот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (51465) 
__________ 

 
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Сашка Трајковска објавува дека со Решение 3 
Ст. бр. 33/20 од 25.10.2021 година, се запира стечајната 
постапка над должникот Друштво за транспорт, трго-
вија и услуги ГОГО ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 26 Б-4/12 Скопје, со 
трансакциска сметка број 290000023363471 при ТТК 
банка АД Скопје, единствен матичен број на субјектот 
на уписот 6075665, единствен даночен број 
4030006579800 при УЈП – Регионална дирекција Скоп-
је и шифра на дејност 49.39 – Друг патнички копнен 
транспорт, неспомнат на друго место и таа се заклу-
чува. 

По правосилноста на Решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар при ЦР на РСМ и сте-
чајната сметка да не се згаснува при деловната банка. 

Извод од Решението да се објави на огласната табла 
на судот, „Службен весник на РСМ“ и веб-страницата 
на ЦР на РСМ. 

Извод од Решението да се достави до Агенција за 
катастар на недвижности и до други соодветни регис-
три. 

Од Основен суд Скопје II – Скопје.                (51466) 
__________ 

  
Oсновниот суд во Кичево, со Решение Ст. бр. 

17/2021 од 15.10.2021 година, објавува дека се поведу-
ва претходна постапка за испитување на условите за 
отворање на  стечајна постапка над должникот ДППТУ 
ЏЕМО ИНВЕСТ увоз-извоз ДООЕЛ с. Пласница, М. 
Брод, со седиште во с. Пласница, М. Брод, со ЕМБС 
6680151, со ЕДБ 4071011500160, со трансакциска смет-

ка 300280000025242 во Комерцијална банка АД Скопје 
и шифра на дејност 47.11 – Трговија на мало во неспе-
цијализирани продавници, претежно со храна, пијала-
ци и тутун. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на ден 
23.11.2021 година во 13 часот. 

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

цето Јосип Димитровски од Битола, ул. „Пепи Пупле“ 
бр. 10, со телефон 075/633-667. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да утврди дали се исполнети условите за отвора-
ње на стечајна постапка и да достави до судот извештај 
за економско-финансиската состојба на должникот, од-
носно дали од имотот на должникот може да се нами-
рат трошоците на постапката. 

Се задолжува должникот веднаш по приемот на ова 
решение да му овозможи на привремениот стечаен уп-
равник да влезе во неговите деловни простории да мо-
же да ги спроведе потребните дејствија, како и да му 
допушти увид во трговските книги на должникот, од-
носно увид во целокупната документација. 

Се задолжува должникот во рок од 8 (осум) дена од 
приемот на ова решение да достави до судот писмен 
извештај за својата економско-финансиска состојба. 

Од Основен суд – Кичево.                              (51706)                             
__________ 

  
Основниот суд во Кавадарци, со Решение Ст. бр. 

15/21 од 4.11.2021 година, предлогот за отворање на 
стечајна постапка од 24.9.2021 година, поднесен од 
должникот Друштво за производство, трговија и услу-
ги САФРИЦ Сашко ДООЕЛ увоз-извоз Росоман во 
ликвидација, се усвојува. 

Се отвора стечајна постапка над Друштво за произ-
водство, трговија и услуги САФРИЦ, Сашко ДООЕЛ 
увоз-извоз Росман во ликвидација со седиште на ул. 
„11 Октомври“ бр. 9, Росоман со ЕМБС 5456169, ЕДБ 
4011000114991 и трансакциска сметка бр. 
200000034636364 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје, со приоритетна дејност, Трговија на мало во 
неспецијализирани продавници, претежно со храна, 
пијалаци и тутун означена со шифра 47.11. 

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

Централен регистар на РСМ по правосилноста на 
решението, должникот Друштво за производство, трго-
вија и услуги САФРИЦ, Сашко ДООЕЛ увоз-извоз 
Росман во ликвидација да го брише од Трговскиот ре-
гистар. 

Стопанска банка АД Скопје, да ја изгасне жиро-
сметката на должникот и доколку на истата има парич-
ни средства да ги пренесе на сметките на Буџетот на 
РСМ Републички судски такси – стопанство – трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840-132-
03338, приходна шифра 722211 депонент на НБ на 
РСМ. 

Решението ќе биде објавено во „Службен весник на 
РСМ“, на веб-страницата на Основен суд Кавадарци, 
во Централен регистар на РСМ и во соодветните 
агенции коишто ги водат јавните книги. 

Од Основен суд – Кавадарци.                         (51707) 
__________ 

  
Основниот суд во Прилеп со стечајниот судија Јас-

мина Шишковска Стојковиќ по спроведената претход-
на постапка и одржаното рочиште во присуство на 
привремениот стечаен управник Славе Стојаноски, со 
Решение Ст. бр. 56/21 од 2.11.2021 година, отвори сте-
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чајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги  САМИ ОНУР увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Прилеп, со седиште на ул. „Тризла“ бр. 82 Б, При-
леп, со приоритетна дејност под шифра 62.09 – Остана-
ти услуги во врска со информатичката технологија и 
компјутерите, со сметка број 210065834310190 при 
НЛБ банка АД Скопје, со ЕМБС 6583431 и ЕДБ 
4021010511773. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува. 

Против ова Решение доверителите имаат право на 
жалба во рок од 8 (осум) дена од објавувањето во 
„Службен весник на РСМ“, преку овој суд до Апелаци-
ониот суд во Битола. 

Од Основен суд – Прилеп.                               (51708) 
__________ 

   
Основниот суд во Кочани, објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 20/21 од 4.11.2021 година, се поведува прет-
ходна постапка на постапката за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги Maрбор 
Стоне ДООЕЛ с. Чифлик, Општина Чешиново, Обле-
шево, со ЕМБС 7052846, ЕДБ 4084015500933, жиро-
сметка бр. 270-0705284701-91 при Халк банка АД 
Скопје и жиро-сметка бр. 300050000162072 при Комер-
цијална банка АД Скопје. 

Се закажува рочиште поради испитување на усло-
вите за отворање на стечајна постапка на должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги Maрбор 
Стоне ДООЕЛ с. Чифлик, Општина Чешиново-Обле-
шево, по поднесениот предлог за отворање на стечајна 
постапка за ден 29.11.2021 година, во 13:00 часот, во 
просториите на овој суд во соба бр. 56. 

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

Стојаноски од Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1/36, 
дипломиран економист, лиценциран стечаен управник. 

До донесувањето на одлуката по предлогот за отво-
рање на стечајна постапка, должникот може да распо-
лага со својот имот, само со претходна дозвола на 
привремениот стечаен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да ги 
преземе следните активности. 

Да го заштити и одржува имотот на должникот, да 
испита дали должникот има имот над кој може да се 
отвори и е доволен за спроведување на стечајна по-
стапка и намирување на трошоците на стечајната по-
стапка и побарувањата на доверителите односно да ис-
пита дали постојат причини за отворање стечајна по-
стапка и какви се изгледите за понатамошното одржу-
вање на деловниот потфат на должникот. 

Привремениот стечаен управник е овластен да вле-
зе во деловните простории на должникот и да ги спро-
веде надлежните дејствија. 

Се задолжува должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги Maрбор Стоне ДООЕЛ с. Чифлик, 
Општина Чешиново-Облешево, да му овозможи на 
привремениот стечаен управник влез во неговите де-
ловни простории и увод во трговските книги и во оста-
натата деловна документација. 

Ова решение да се објави на огласната табла во су-
дот и во „Сл. весник на РСМ“. 

Решението да се достави до предлагачот-должни-
кот, привремениот стечаен управник, Централниот ре-
гистар на РСМ, до Катастар и други органи во кои се 
запишуваат правата на недвижностите и индустриската 
сопственост, заради запишување во јавните книги. 

За рочиштето да се повикаат предлагачот-должни-
кот и привремениот стечаен управник. 

Од Основен суд – Кочани.                              (51709) 

Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  
 
  

Се продава земјоделско земјиште - нива во место 
викано „Посерево“, класа 6, право на недвижност на 
КП бр. 2282/1, со површина од 2.455 м2, сопственост 
на Ѓорге Зифов од Радовиш, запишан во Имотен лист 
број 322 за КО Ињево вон град за цена од 22. 000 де-
нари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (51680) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот, и тоа КП бр. 647, м. в. 
„Ара“, к. култура зз/н, к. кл. 2, П=1.497 м2, сопстве-
ност, заведен во Имотен лист бр. 110 препис за КО Ко-
либари, а сопственост на лицето Абди Садику од с. Ко-
либари, Кичево, за купопродажна цена во износ од 
2.900 евра.  

Се повикуваат сопствениците/сосопствениците на 
соседните парцели (граничари со земјиштето), како за-
интересирани купувачи-соседи, во рок од 8 (осум) дена 
од објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Доколку заинтересираните 
купувачи-соседи, не се јават во наведениот рок, го гу-
бат правото на првенствено купување.  

Писмените изјави-понуди да се достават до нотарот 
Ахмет Халими од Кичево, бул. „Ослободување“ бр. 31-1.  

(51687) 
__________ 

   
Се продава следниот недвижен имот КП бр. 1165, 

м. в. „М. чешма“, катастарска култура 11000 нива, кла-
са 6, со вкупна површина од 3.073 м2 и КП бр. 1741, 
м.в. „Поле“, катастарска култура 15000, ливада, класа 
3, со вкупна површина од 1.453 м2 сите во КО Буди-
нарци, во сопственост на Бранко Цонкински со живеа-
лиште во Пробиштип, според Имотен лист бр. 516 за 
КО Будинарци, за вкупна купопродажна цена од 18.450 
денари.  

Се повикуваат лицата коишто имаат право на 
првенствено купување, во рок од 8 (осум) дена од обја-
вувањето на овој оглас 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 Миовска, нотарот за подрачјето 
на Основен суд во Берово ул. „Задарска“ бр. 15.  

(51688) 
__________ 

   
Над недвижен имот сопственост на Друштво за 

производство, трговија, градежништво, транспорт, 
угостителство и услуги ДЕА-КОМ ДОО експорт-им-
порт Гостивар, за недвижен имот:  

- КП 6467, дел 2, ред. бр. 452, вл 1, кат 5, број 82, 
ПП, со површина од 2 м2;  

- КП 6467, дел 2, ред. бр. 451, вл 1, кат 5, број 82, 
СТ, со површина од 33 м2;  

- КП 6467, дел 2, ред. бр. 245, вл 1, кат ПО-3, број 
23, ГМЗП, со површина од 14 м2, видно од Лист за 
предбележување на градба број 103598 за КО Ѓорче 
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Петров 4-Влае, во корист на заложниот доверител Сто-
панска банка АД Скопје со седиште во Скопје, со се-
диште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 7, запишана во Тр-
говскиот регистар на Централниот регистар на РСМ, со 
ЕМБС 4065549, заради обезбедување на побарувањето 
во износ од 24.000,00 евра, врз основа на Нотарски акт 
- Договор за залог (хипотека) на недвижен имот - со 
својство на извршна исправа од нотарот Ана Брашнар-
ска под ОДУ број 1148/21 од 29.10.2021 година.  

(51689) 
__________ 

   
Се продава земјоделско и градежно земјиште на КП 

бр. 1054 дел 1, м. в. „Шавари“, култура пасиште, со 
површина од 743 м2, КП бр. 1254, м. в. „Долна бела 
нива“, култура шума, со површина од 382 м2, КП бр. 
1255, м. в. „Долна бела нива“, култура нива, со пов-
ршина од 745 м2, КП бр. 449, м. в. „Село“, култура под 
зграда 1, со површина од 53 м2, КП бр. 449, м. в. 
„Село“, култура двор, со површина од 160 м2, КП бр. 
696 дел 2, м. в. „Меќелија“, култура ливада, со површи-
на од 363 м2, КП бр. 690, м. в. „Меќелија“, култура ли-
вада, со површина од 430 м2 и КП бр. 449 дел 0, адреса 
„Златари“, помошни згради, влез 1, кат ПР., со површи-
на од 44 м2, во КО Златари, во сопственост на Голово-
довски Павле од Скопје, за вкупна продажна цена од 
2.400,00 евра во денарска противвредност.   

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Николче Павловски, ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 3, Ресен.                                                              (51693) 

__________ 
   

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште „Сл. весник на Р Македонија“ бр. 135/07 од 
8.11.2007 година, се повикуваат заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето сопственост на продавачот Милан 
Пижевски од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Ка-
чанички пат“ бр. 20, Скопје, сопственик на 2/6 идеални 
делови од недвижен имот кој се наоѓа во КО ГЛУВО 
БРАЗДА, на КП 2872, место викано/улица „Бучелј“, ка-
тастарска култура Н, класа 4, со површина од 6.057 м2, 
сосопственост, видно од Имотен лист број 727 за КО 
ГЛУВО БРАЗДА, издаден од Агенција за катастар на 
недвижности на Р Северна Македонија, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на овој оглас да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата за продажба. 
Во спротивно, тие го губат правото на првенство и со-
сопственикот може својот идеален дел од земјоделско-
то земјиште да го понуди на друго правно или физичко 
лице. Продажната цена за горенаведениот недвижен 
имот изнесува 1.861.518 денари.                           (51694) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот сосопственост на: Нури 
Мерсини, Ќенан Мерсини, Садби Мерсини, Јетон Мер-
сини и Медина Мерсини што претставува: КП бр. 235 
место викано/улица „Теќе“, катастарска култура зз, н, 
4- та класа, со површина од 2.119 м2 и КП бр. 236 мес-
то викано/улица „Теќе“, катастарска култура зз, н, 4- та 
класа, со површина од 1.439 м2, заведено во Лист Б од 
Имотен лист број 331 за КО Речане. Купопродажната 
цена на овој имот изнесува 6.000,00 евра во денарска 
противвредност.  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделското 
земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07) се повикува-
ат заинтересираните лица со првенствено право на ку-
пување да се јават на оваа понуда. Тие се должни во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот да го депонираат целиот износ до нотарот Башким 
Елези од Гостивар на адреса булевар „Браќа Ѓиноски“ 
бр. 46.                                                                       (51695) 

__________ 
   

На ден 3.11.2021 година во Нотарската канцеларија 
на нотарот Ленче Каранфиловска од Штип е потврден 
Договор за невладетелски залог врз подвижен предмет 
со својство на извршна исправа во ОДУ број 844/21 по-
меѓу Универзална инвестициона банка АД Скопје со 
седиште во Скопје – Центар на улица „Максим Горки“ 
број 6 со ЕМБС 4646088 и ЕДБ 4030993252736, како 
заложен доверител и Друштво за производство, тран-
спорт, трговија и услуги МАРТИНИ - ТРАНС увоз - 
извоз ДООЕЛ Штип со седиште во Штип на улица 
„Питу Гули“ број 17 со ЕМБС 4735862 и ЕДБ 40299-
93100792, како должник и заложен должник, кој зало-
жува подвижен имот во јавната книга во Централен ре-
гистар - Заложен регистар опишан по идентификацис-
ки број 10720210000448 во Централен регистар - Зало-
жен регистар за обезбедување на Договор за одобрува-
ње на кредит на правно лице број 0904/41029-2/2021 на 
ден 3.8.2021 година во износ од 35.000,00 евра, со кра-
ен рок за измирување на кредитот 31.7.2024 година. 

(51698) 
__________ 

   
Сопственикот Пандора Тошанова го продава својот 

недвижен имот кој што се наоѓа во Скопје, КП бр.994 
дел 3, место викано/улица „Стари лозја“, култура ЗЗ-
плодни земјишта, Н-нива, класа 5, со површина од 766 
м2, заведена во Имотен лист број 327 КO Катланово 
издаден од Агенција за катастар на недвижности–
Скопје, за вкупна купопродажна цена од 30.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Катерина Митревска на бул. „Кузман Ј. 
Питу“ бр. 26/1, мезанин, лок. 11, Општина Аеродром, 
Скопје.                                                                      (51699) 

__________ 
   

Се продава недвижниот имот со следниве катастар-
ски индикации, Лист Б: КП 5305, место викано „Табач-
ница“, катастарска култура ЗЗ,1 класа, со површина од 
11.114 м2, опишано по Имотен лист број 10116 на Ко 
Тетово вон гр. реон, во сопственост на продавачот Ре-
џеп Рамадани, и тоа на 490/11114 идеални делови, за 
вкупна купопродажна цена од 20.000 евра.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-
ват до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. 
„Илинденска“ бр. 69, лок. 1 и 2, Тетово.              (51701) 
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Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1372 
дел 1, м. в. „Црвен“, култура пасиште, со површина од 
24.742 м2, во КО Сопотско, Имотен лист бр. 758, во со-
сопственост на: Наум Божиновски, Елизабета Димит-
ровска, Соња Камшиговска, Надица Прцуловска и 
Александар Божиновски, за вкупна продажна цена од 
393.398 денари.   

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Николче Павловски, ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 3, Ресен.                                                              (51704) 

__________ 
   

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште „Сл. весник на Р Македонија“ бр. 135/07 од 
8.11.2007 година се повикуваат заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето сопственост на продавачите: Игор 
Пижевски од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Ка-
чанички пат“ бр. 15, Скопје, сопственик на 1/6 идеален 
дел, Горан Пижевски од Скопје, со адреса на живеење 
во Визбегово на ул. „8“ бр. 27, Скопје, сопственик на 
2/6 идеални делови, Александар Пижевски од Скопје, 
со адреса на живеење на ул. „Качанички пат“ бр. 20, 
Скопје, сопственик на 1/6 идеален дел од недвижен 
имот кој се наоѓа во КО ГЛУВО БРАЗДА, на КП 2872, 
место викано/улица „Бучелј“, катастарска култура Н, 
класа 4, со површина од 6.057 м2, сосопственост; вид-
но од Имотен лист број 727 за КО ГЛУВО БРАЗДА из-
даден од Агенција за катастар на недвижности на Р Се-
верна Македонија, во рок од 8 (осум) дена од денот на 
објавувањето на овој оглас да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата за продажба. Во спротивно, тие го 
губат правото на првенство и сосопствениците можат 
своите идеални делови од земјоделското земјиште да 
го понудат на друго правно или физичко лице. Про-
дажната цена за горенаведениот недвижен имот изне-
сува 1.776.720 денари.                                            (51710) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на 
недвижен имот - хипотека, составен од нотарот Анита 
Адамческа од Скопје, под бр. ОДУ 812/21 од 
22.10.2021 година, склучен помеѓу Шпаркасе банка 
Македонија АД Скопје, како заложен доверител, Борис 
Јаневски и Ивана Кајеска, како должници и Друштво за 
производство, трговија и градежништво МАТСВИСС 
БАУ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, како заложен долж-
ник, запишано е заложно право од прв ред, врз иден 
недвижен имот, согласно со Лист за предбележување 
на градба број 47646, за КО Гази Баба, запишан, како: 
КП 1027, дел 7, реден број 24, влез 1, кат МА, број 25, 
намена на посебен дел од зграда - стан, со површина од 
50 м2, КП 1027, дел 7, реден број 25, влез 1, кат МА, 
број 25, намена на посебен дел од зграда - помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 5 
м2, заради обезбедување на побарувањето на заложни-
от доверител, во износ од 41.850,00 евра, кое произле-
гува од Договор за станбен кредит бр. 52850/3 на 
20.10.2021 година.                                                   (51712) 

__________ 
   

Нотарот Боро Атанасовски од Делчево објавува ог-
лас за купопродажба 1/1 цело на земјоделско земјиште 
култура зз пз класа 5, заведено во Имотен лист бр. 86 

КО Тработивиште под КП бр. 181 на м. в. „Илеор-
ниче“, со површина од 2.473 м2, во сопственост на 
Велков Миле од Делчево по цена од 250 евра во денар-
ска противвредност на денот на плаќањето за површи-
на од 1 декар.  

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои имаат 
право на првенствено купување, да се јават во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на овој оглас и 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата и 
понудите да се достават до нотарот Боро Атанасовски, 
бул. „Македонија“ бр. 39-А, Делчево. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување.             (51713) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на 
недвижен имот - хипотека од прв ред, составен од но-
тарот Анита Адамческа од Скопје, под бр. ОДУ 785/21 
од 14.10.2021 година, склучен помеѓу Стопанска банка 
АД Скопје, како заложен доверител, Тодорче Димчев-
ски, како должник, Зорица Димчевска, како иден зало-
жен должник и Друштво за производство, услуги и тр-
говија ХАНТЕРС ДООЕЛ Скопје, како заложен долж-
ник, запишано е заложно право, на иден недвижен 
имот, запишан во Лист за предбележување на градба 
број 47770, за КО Гази Баба, запишан како: КП 1763, 
реден број 60, влез 1, кат К-1, број 4, намена на посебен 
дел од зграда - стан, со внатрешна површина од 57 м2, 
КП 1763, реден број 61, влез 1, кат К-1, број 4, намена 
на посебен дел од зграда - помошни површини (тераса, 
лоѓија, балкон), со внатрешна површина од 5 м2 и иде-
ален дел 1/2 (една половина) од идниот недвижен имот, 
запишан во Лист за предбележување на градба број 
47770, за КО Гази Баба, како КП 1763, дел 1, реден 
број 25, влез 1, кат ПО-2, број 21-22, намена на посебен 
дел од зграда - гаражно место во затворен простор, со 
отворена површина од 14 м2, како обезбедување на по-
барувањето на заложниот доверител во износ од 
31.000,00 евра, кое произлегува од Договор за одобру-
вање на станбен кредит бр. 2877428774 од 8.10.2021 го-
дина.                                                                         (51714) 

__________ 
   

Врз основа на Договор за залог на подвижни пред-
мети со својство на извршна исправа, склучен на 
19.10.2021 година, потврден од нотарот Анита Адам-
ческа од Скопје, под бр. ОДУ 801/21, на 19.10.2021 го-
дина, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, 
како заложен доверител и Друштво за трговија и услу-
ги КЕНВОТ АДЛ ДООЕЛ Скопје, како должник- зало-
жен должник, запишано е заложно право од прв ред, на 
подвижните предмети, согласно со Сопственичка из-
јава, заверена од нотарот Анита Адамческа, под бр. 
УЗП 4858/2021, на 19.10.2021 година, како обезбедува-
ње на побарувањето на заложниот доверител, во износ 
од 620.000,00 евра, кое произлегува од Договор за рам-
ковен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно 
право бр. 02-100-3460/2, склучен на 14.10.2021 година. 

(51715) 
__________ 

 
Над недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, лоциран 

на КП број 3230, дел 16, ул. „Прашка“ 11, влез 1, кат 
пр, број 5, намена на посебен дел од зграда дп, со внат-
решна површина 116 м2, влез 1, кат пр, број 6, намена 
на посебен дел од зграда дп, со внатрешна површина 
73 м2, влез 1, кат пр, број 7, намена на посебен дел од 
зграда дп, со внатрешна површина 105 м2, евидентира-
ни во Имотен лист бр.83129 за КО Карпош; над недви-
жен имот кој се наоѓа во Струга, лоциран на КП број 
2451, влез 1, кат пр, број 1, намена на посебен дел од 
зграда дп, со внатрешна површина 202 м2, евидентира-
ни во Имотен лист бр. 102999 за КО Струга, во соп-
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ственост на заложнот должник Градежно трговско и 
услужно друштво ТРИМ и ЛУМ ДООЕЛ Струга, со 
ЕМБС 6150551; над недвижен имот кој се наоѓа во 
Скопје, лоциран на КП број 3303, дел 4, влез 1, кат пр, 
број 1, намена на посебен дел од зграда дп, со внатреш-
на површина 114 м2, влез 1, кат пр, број 2, намена на 
посебен дел од зграда дп, со внатрешна површина 66 
м2, евидентиран во Имотен лист бр.78894 за КО Кар-
пош; над недвижен имот кој се наоѓа во Охрид, лоци-
ран на КП број 15449, дел 1, влез 1, кат 01, број 1, на-
мена на посебен дел од зграда стан, со внатрешна пов-
ршина 39 м2, влез 1, кат пр, број /, намена на посебен 
дел од зграда станбено-деловна зграда, со внатрешна 
површина 91 м2, евидентиран во Имотен лист бр. 
88793 за КО Охрид 3, во сопственост на заложнот 
должник Градежно, трговско и услужно друштво 
ТРИМ увоз-извоз ДОО Охрид, со ЕМБС 5700248, зас-
нован е залог со Нотарски акт - Договор за залог на 
недвижен имот со својство на извршна исправа, врз ос-
нова на Анекс бр. 5 кон Договор за мултивалутна кре-
дитна рамка ОДУ бр. 749/21 од 2.11.2021година од но-
тарот Муамет Шеху од Скопје, во корист на заложниот 
доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедува-
ње на парично побарување со износ од 92.000.000 де-
нари, дадени од страна на Стопанска банка АД Скопје, 
зголемена за износот на споредните побарувања, а кое 
побарување произлегува од Анекс бр. 5 кон Договор за 
мултивалутна кредитна рамка кое заложно право е за-
пишано во Агенција за катастар на недвижности на 
РСМ - Скопје.                                                          (51716) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижност – хипотека (со својство на извршна ис-
права) сочинет од нотарот Дарко Стојкоски под ОДУ 
бр. 953/21 од 3.11.2021 г., склучен меѓу НЛБ банка АД 
Скопје, како заложен доверител и Друштво за тран-
спорт, трговија и услуги ВЛАДМАР ГРУП ДОО Мир-
ковци, Чучер-Сандево, со седиште на ул. „19“ бр. 7, 
Мирковци, Чучер-Сандево, со ЕМБС 6799760 и ЕДБ 
4085012500742, како заложен должник, се врши упис 
на заложно право – хипотека од втор ред врз следната 
недвижност деловни простории, со сите сегашни и ид-
ни припадоци и прирастоци, построени на: КП 11778, 
дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) бул. „Св. 
Климент Охридски“ бр. 52, бр. на зграда 1, намена на 
зграда преземена при конверзија Б4-6, влез 1, кат МА, 
број 11, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП, со површина од 101 м2, видно од Имотен лист број 
107680 за КО Центар 1, издаден од Агенција за катас-
тар на недвижности.  

Се врши упис на заложно право – хипотека од прв 
ред врз следната недвижност: недвижен имот – станбе-
на куќа и земјиште, со сите сегашни и идни припадоци 
и прирастоци, кој се наоѓа во Скопје, КО Мирковци, 
построени на КП 837, место викано/улица над „Село“, 
култура ДМ, со површина од 420 м2, КП 837, место ви-
кано/улица над „Село“, култура ЗПЗ 1, со површина од 
75 м2, КП 837 дел 0, адреса (улица и куќен број на 
зграда) с. Мирковци, бр. на зграда 1, намена на згр и 
други објекти А1, влез 1, кат К-1, број 2, намена ПП, со 
внатрешна површина од 15 м2, КП 837 дел 0, адреса 
(улица и куќен број на зграда) с. Мирковци, бр. на згра-
да 1, намена на згр и други објекти А1, влез 1, кат К-1, 
број 2, намена СТ, со внатрешна површина од 61 м2, 
КП 837 дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда) с. 
Мирковци, бр. на зграда 1, намена на згр и други објек-
ти А1, влез 1, кат ПР, број 1, намена ПП, со внатрешна 
површина од 16 м2, КП 837 дел 0, адреса (улица и ку-
ќен број на зграда) с. Мирковци, бр. на зграда 1, наме-
на на згр и други објекти А1, влез 1, кат ПР, број 1, на-

мена СТ, со внатрешна површина од 63 м2, КП 837 дел 
0, адреса (улица и куќен број на зграда) с. Мирковци, 
бр. на зграда 1, намена на згр и други објекти А1, влез 
2, кат СУТ, намена Г, со внатрешна површина од 66 
м2, видно од Имотен лист број 1050 за КО Мирковци, 
изваден од Агенција за катастар на недвижности; нед-
вижност – стан, со сите сегашни и идни припадоци и 
прирастоци, построен на КП 4780, дел 0, адреса (улица 
и куќен број на зграда) „Ѓ. Андреевиќ-Кун“ 36А, бр. на 
зграда 1, намена на зграда преземена при конверзија 
А1, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда П, со површина од 35 м2, КП 4780, дел 0, ад-
реса (улица и куќен број на зграда) „Ѓ. Андреевиќ-Кун“ 
36А, бр. на зграда 1, намена на зграда преземена при 
конверзија А1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда СТ, со површина од 98 м2, 
КП 4780, дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда) 
„Ѓ. Андреевиќ-Кун“ 36А, бр. на зграда 2, намена на 
зграда преземена при конверзија ПО, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со пов-
ршина од 6 м2, видно од Имотен лист број 2750 за КО 
Кисела Вода 2, издаден од Агенција за катастар на нед-
вижности; недвижност – земјиште, со сите сегашни и 
идни припадоци и прирастоци, построено на КП 4780, 
место викано/улица „Ѓ. Андреевиќ-Кун“, култура 
ГЗ/ГИЗ, со површина од 214 м2, КП 4780, место ви-
кано/улица „Ѓ. Андреевиќ-Кун“, култура ГЗ/ЗПЗ 1, со 
површина од 132 м2, КП 4780, место викано/улица „Ѓ. 
Андреевиќ-Кун“, култура ГЗ/ЗПЗ 2, со површина од 8 
м2, видно од Имотен лист број 106902 за КО Кисела 
Вода 2, издаден од Агенција за катастар на недвиж-
ности; недвижност – деловен простор и земјиште, со 
сите сегашни и идни припадоци и прирастоци, кој се 
наоѓа во Скопје, КО Кадино, построени на КП 415 дел 
6, место викано/улица ул. „10“, Кадино, култура 
ГЗ/ГИЗ, со површина од 9 м2, КП 415 дел 6, место ви-
кано/улица ул. „10“, Кадино, култура ЗПЗ 2, со пов-
ршина од 88 м2, КП 415 дел 6, адреса (улица и куќен 
број на зграда) ул. 10 Кадино бр. 36, бр. на зграда 2, на-
мена на згр и други објекти Б4-6, влез 1, кат МА, број 
1, намена ДП, со внатрешна површина од 51 м2, КП 
415 дел 6, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. 
„10“, Кадино бр. 36, бр. на зграда 2, намена на згр и 
други објекти Б4-6, влез 1, кат ПР, број 1, намена ДП, 
со внатрешна површина од 75 м2, видно од Имотен 
лист број 1512 за КО Кадино, изваден од Агенција за 
катастар на недвижности, на износ од 39.000,00 евра. 

(51717) 
__________ 

  
Јованоски Костадин од Прилеп, ул. „Осоговска“ бр. 

30, го продава во целост својот недвижен имот - нива, 
класа 2, на КП 4335, во м. в. „Горно Садово “, со пов-
ршина од 3.572 м2, заведена на ИЛ бр. 37909 за КО 
Прилеп, за купопродажна цена од 800.000 денари.  

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и граничарите, доколку се заинтересирани за 
купување на гореспоменатиот недвижен имот, во рок 
од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на овој оглас 
да испрати писмена изјава до нотарот Наташа Велеска 
од Прилеп, булевар „Гоце Делчев“ бр. 49/2, Прилеп. 

(51718) 
__________ 

   
Се продава 1/1 (едно цело) од недвижниот имот 

сопственост на Пецо Стојановски од Битола ул. „Солу-
нска“ бр. 190, заведен во Лист Б од Имотен лист број 
10925 за КО Дихово вон град застроен врз: КП бр. 763 
дел 11 место викано/улица „Мадеви“, катастарска кул-
тура ЗЗ, Л, класа 3, површина 534 м2, за купопродажна 
цена од 1.000,00 (илјада) евра во денарска противвред-
ност.  
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Се повикуваат лицата кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава) посочени во недвижниот имот, во рок 
од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Маринчо Велјановски од Битола, бул. 
„1 Мај“ бр. 208, Битола.                                         (51791) 

__________ 
   

Се продава следнoво земјоделско земјиште - нива 
на КП број 768, во м. в. „Ќутук“, класа 4, со вкупна 
површина од 9.314 м2, заведено во Имотен лист број 
158 за КО Забрчани сопственост на Димче Димоски од 
Прилеп за цена од 100 000 денари.  

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 Република 
Северна Македонија“, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Емилија Маркоска Стеваноска од При-
леп, бул. „Гоце Делчев“ бр. 19/3.                          (51792) 

__________ 
   

Врз на Договор за залог на недвижен имот со сила 
на извршна исправа потвден-солемнизиран под ОДУ 
бр. 447/2021 од 05.11.2021 година од нотарот Соња 
Стојчева од Гевгелија со седиште на ул. „Димитар Вла-
хов“ бр. 3, Гевгелија, склучен помеѓу заложниот дове-
рител Комерцијална банка АД Скопје, со седиште на 
ул. „Орце Николов“ број 3 во Скопје, со матичен број 
ЕМБС 4065573, должникот Приватна здравствена уста-
нова Аптека ФЛОС ФАРМ 1 Валандово, со седиште на 
ул. „6-ти Ноември“ б. б., Валандово, со ЕМБС 6179436 
и заложниот должник Друштво за производство, трго-
вија и услуги ГЕВГЕЛИСКА ДЕСТИЛЕРИЈА ДООЕЛ 
Гевгелија, со седиште на ул. „Индустриска“ бр. 4 во 
Гевгелија, со ЕМБС 7413289, како обезбедување на 
вкупното побарување на банката кое произлегува од 
Договор за рамковен револвинг-кредит лимит врз осно-
ва на заложно право бр. 08-2502-73/44, склучен на ден 
22.10.2021 година, во износ од 150.000,00 евра, засно-
вано е заложно право од врз недвижен имот сопстве-
ност на заложниот должник Друштво за производство, 
трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА ДЕСТИЛЕРИЈА ДО-
ОЕЛ Гевгелија, Лист В: КП бр. 6381, дел 4, адреса 
ДИНКУТ, број на зграда/друг објект 1, намена на згр. и 
други објекти Ф3, влез 1, кат ПР, број /, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда П, внатрешна површина 
190 м2, сопственост, КО Гевгелија, запишан во Имотен 
лист број 103994 за КО Гевгелија во Агенција за катас-
тар на недвижности на РСМ, Одделение за катастар на 
недвижности - Гевгелија.                                       (51793) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот во сопственост на Игор 
Лазаров и Раде Лазаров, место на живеење на улица 
„Филип 2“ број 11, Свети Николе, заведен на КП бр. 
10736, дел 3, во место викано „Рудина“, катастарска 
култура Н, класа 2, со површина од 68 м2, КП бр. 
10738, дел 1, во место викано „Рудина“, катастарска 
култура гз, зпз1, класа 2, со површина од 53 м2, КП бр. 
10738, дел 1, во место викано „Рудина“,, катастарска 
култура зз, Н, класа 2, со површина од 982 м2, КП бр. 
10740, дел 1, во место викано „Рудина“, катастарска 
култура Н, класа 1, со површина од 453 м2, КП бр. 
10741, дел 2, во место викано „Рудина“, катастарска 
култура лз, класа 1, со површина од 21 м2, запишано во 
Имотен лист број 2541 за КО Свети Николе, за вкупна 
купопродажна цена од 2.500 евра.  

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.  

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.  

                                                                            (51794) 
__________ 

   
Се објавува обезбедување со заложно право на па-

ричните средства со износ од 463.500 денари, а врз ос-
нова на склучен Договор за залог на подвижен предмет 
- со својство на извршна исправа, врз основа на Дого-
вор за продажба на ПМВ од 4.11.2021 година, заложно 
право на подвижен имот склучен на ден 4.11.2021 го-
дина, Солемнизација под ОДУ бр. 173/2021 од 
4.11.2021 година, од нотарот Христина Стаменкова, 
склучен помеѓу АУТО НИКО ДООЕЛ Штип, со се-
диште во Штип, на ул. „Гоце Делчев“ бр. 157-А, како 
заложен доверител и должникот Драги Џониќ од Црни-
чани ул. 1 бр. Бб Дојран, со што се воспоставува залож-
но право - владетелски залог врз подвижен предмет – 
патничко моторно возило од прв ред и тоа: 1 (едно) 
патничко моторно возило, марка OPEL ZAFIRA, годи-
на на производство 2017, со број на шасија W0L-
0AHM7572168103, Вид М1-ПАТНИЧКО, зафатнина на 
моторот 1910cm3, силина на моторот 110kW, во соп-
ственост на заложниот должник Драги Џониќ од Црни-
чани ул. „1“ б. б., Дојран, а во корист на заложниот до-
верител АУТО НИКО ДООЕЛ Штип, со седиште во 
Штип, на ул. „Гоце Делчев“ бр. 157 А.                (51795) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште во сосопственост 
на Влатко Цоневски од Делчево и тоа: КП бр. 2986 на 
место викано „Долни бавчи“, култура зз н, класа 3, со 
површина од 715 м2 од Имотен лист број 9785 КО Дел-
чево за вкупна цена од 8.500,00 евра во денарска про-
тиввредност.  

Се повикуваат сите лица кои согласно со Законот за 
земјоделското земјиште имаат право на првенствено 
купување (заедничките сопственици, сосопствениците 
и соседите 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“, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Богданка Димитровска од Делчево, бу-
левар „Македонија“ бр. 43.                                    (51804) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1064, 
место викано „Скали“, катастарска култура 11000, кла-
са 6, со површина од 12.825 м2 и КП бр. 1364/6, место 
викано „Руеник“, катастарска култура 11000, класа 5, 
со површина од 63.276 м2, двете запишани во ИЛ бр. 
301 за КО Петршино, која е во сопственост на лицето 
Костова Марија од Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 40, 
за купопродажна цена од 3.957.252 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици на недвиж-
носта, сосопствениците и соседите (граничарите) од-
носно сите лица со првенствено право на купување, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување.  
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Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарската канцеларија на нотарот Весна Весе-
линовска на ул. „Јордан Стојанов“ бр. 7-Д, 2210, Про-
биштип.                                                                    (51805) 

__________ 
   

Над недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, лоциран 
на КП 3230, дел 40: лам. 1, кат К-6, број 43, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда - помошни површини 
(тераса, лоѓија, балкон) со површина од 5 м2, лам. 2, 
кат К-6, број 43, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда - (стан) со површина од 66 м2, евидентирани во 
Лист за предбележување на градба број 86396 за КО 
Карпош во сопственост на заложниот должник Друш-
тво за градежништво, промет и услуги БИ ХОЛДИНГ 
ДООЕЛ Скопје, со ЕМБС 6886418, заснован е залог од 
прв ред со Нотарски акт – Договор за залог – хипотека 
со својство на извршна исправа, составен од нотарот 
Муамет Шеху заведен под OДУ бр.757/2021 од 
4.11.2021година врз основа на Договор за станбен кре-
дит, во корист на заложниот доверител НЛБ банка АД 
Скопје, за обезбедување на парично побарување со из-
нос од 1.550.000 денари од страна на НЛБ банка АД 
Скопје, зголемена за износот на споредните побару-
вања, а кое побарување произлегува Договор за стан-
бен кредит, кое заложно право е запишано во Агенција 
за катастар на недвижности на РСМ - Скопје.     (51806) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижен имот – хипотека (со својство на извршна ис-
права) заведен под ОДУ бр. 1100/2021 од 29.10.2021 
година од нотарот Ванчо Андоновски, склучен помеѓу 
Шпаркасе банка АД Скопје со седиште во Скопје на 
улица „Орце Николов“ број 54, во Скопје, Центар, со 
ЕМБС-4558669 како доверител и Друштво за промет и 
услуги АУТОМОТИВ ГРУП ДООЕЛ Скопје со седиш-
те на ул. „Скупи“ бр. 14, Скопје, Карпош, ЕМБС-
6160360, ЕДБ-4030006611460 како должник-заложен 
должник, за обезбедување на побарувањето на залож-
ниот доверител со износ од 1.250.000 евра на начин и 
под услови предвидени во договорот. Побарувањето 
заложниот доверител го има спрема должникот - зало-
жен должник врз основа на Договор за рамковен револ-
винг-кредит лимит бр. 0819-54889/2 од 27.10.2021 го-
дина да се заснова заложно право врз недвижен имот 
на кој должникот-заложен должник е единствен и ис-
клучив сопственик на недвижен имот во градба на КП 
1058/1 наведен во Лист за предбележување на градба 
број 54594 за КО Визбегово издаден од Агенција за ка-
тастар на недвижности - Скопје и е со следните катас-
тарски индикации: реден број 1, влез 1, кат К1, број 1, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг об-
јект - деловна просторија, со внатрешна површина од 
237 м2, реден број 2, влез 1, кат К1, број 1, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - делов-
на просторија, со внатрешна површина од 258 м2, ре-
ден број 3, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/за-
еднички дел од зграда и друг објект - други посебни 
делови од зградите, со внатрешна површина од 28 м2, 
реден број 4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект - други по-
себни делови од зградите, со внатрешна површина од 
1.624 м2, реден број 5, влез 1, број 1, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект - ходници со 
скали, со внатрешна површина од 22 м2, реден број 6, 
влез 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект - лифт, со внатрешна површина од 
4 м2 и реден број 7, влез 1, број 2, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект - ходници со 
скали, со внатрешна површина од 36 м2 и недвижен 

имот наведен во Имотен лист број 703 за КО Визбегово 
издаден од Агенција за катастар на недвижности - 
Скопје и е со следните катастарски индикации: број на 
катастарска парцела основен 1040, дел 5, место ви-
кано/улица „Гериз“, катастарска култура зз/н, класа 4, 
со површина од 151 м2 и број на катастарска парцела 
основен 1058, дел 1, место викано/улица „Гериз“, ка-
тастарска култура зз/ов, класа 4, со површина од 4.473 м2.  

(51807) 
__________ 

   
Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 

недвижен имот – хипотека (со својство на извршна ис-
права) заведен под ОДУ бр. 1074/2021 од 27.10.2021 
година, подготвен од нотарот Ванчо Андоновски, склу-
чен помеѓу НЛБ АД Скопје со седиште на ул. „Мајка 
Тереза“ бр. 1, Скопје, Центар со ЕМБС 4664531 како 
доверител, Дарко Аспровски од Скопје роден на ден 
3.11.1978 година со адреса на живеење на ул. „1511“ 
бр. 32/1-47, Скопје и Светлана Аспровски од Скопје 
родена на ден 10.4.1980 година со адреса на живеење 
на ул. „1511“ бр. 32/1-47, Скопје како должници и 
Друштво за градежништво, услуги, производство и тр-
говија 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 доверител на износ од 10.700.000 денари, на 
начин и под услови предвидени во договорот. Побару-
вањето заложниот доверител го има спрема должникот 
врз основа на Договор бр. KR2021/80599 за одобрува-
ње на хипотекарен кредит склучен помеѓу заложниот 
доверител (како банка) и должниците (како корисници 
на кредитот/кокредитобаратели) на ден 20.10.2021 го-
дина година да се заснова заложно право врз недвижен 
имот на кој заложниот должник ЕУРО-БИЛДИНГ 2012 
ДООЕЛ увоз-извоз Охрид има право на градење на КП 
13385 опишан во Лист за предбележување на градба 
број 109366 за КО Центар 1 издаден од Агенција за Ка-
тастар на недвижности - Скопје и е со следните катас-
тарски индикации: А) реден број 28, влез 1, кат ПР, 
број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект стан, со внатрешна површина 77 м2; реден 
број 29, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда и друг објект помошни површини 
(тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површина 3 м2; 
реден број 118, влез 2, кат МА, број 38, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект стан, со 
внатрешна површина 70 м2 и реден број 119, влез 2, 
кат МА, број 38, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект помошни површини (тераса, ло-
ѓија, балкон), со внатрешна површина 4 м2.        (51808) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижен имот – хипотека (со својство на извршна ис-
права) заведен под ОДУ бр.1001/2021 од 4.10.2021 го-
дина, изготвен од нотарот Ванчо Андоновски, склучен 
помеѓу Стопанска банка АД Скопје со седиште на ул. 
„11-ти Октомври“ бр. 7, Скопје, Центар со ЕМБС-
4065549 како доверител, Валентина Ѓорѓиевска од 
Скопје, родена на ден 14.2.1970 година, со место на 
живеење на ул. „Локов“ бр. 28/2-25, Скопје и Весна 
Симонова од Скопје родена на 2.9.1964 година со адре-
са на ул. „Сава Михајлов“ бр. 8-3/12, Скопје, како 
должници и Друштво за градежништво, трговија и ус-
луги ПЛАТИНУМ ГРУП ДООЕЛ Скопје со седиште на 
ул. „38“ бр. 39, Сингелиќ, Гази Баба, Скопје со ЕМБС 
6938302 и ЕДБ 4043014515610, како заложен должник, 
за обезбедување на побарувањето на заложниот дове-
рител на износ од 2.301.410 денари на начин и под ус-
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лови предвидени во договорот. Побарувањето залож-
ниот доверител го има спрема должникот врз основа на 
Договор за одобрување на станбен кредит број 
2814428144 склучен помеѓу заложниот доверител и 
должниците на ден 13.8.2021 година да се заснова за-
ложно право врз недвижен имот на кој заложниот 
должник ПЛАТИНУМ ГРУП ДООЕЛ е исклучив соп-
ственик на недвижниот имот опишан во Имотен лист 
број 96301 за КО Ѓорче Петров 6 Ѓорче Петров издаден 
од Агенција за Катастар на недвижности - Скопје и е со 
следните катастарски индикации: број на катастарска 
парцела основен 9252 дел 2, адреса (улица и куќен број 
на зграда) „Новопроектирана“ бр. 6 б. б., број на 
зграда/друг објект 1, намена на згр-А2-1, влез 1, кат К3, 
број 18, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ПП, со површина од 4м2 и број на катастарска парцела 
основен 9252 дел 2, адреса (улица и куќен број на 
зграда) „Новопроектирана“ бр. 6 б. б., број на 
зграда/друг објект 1, намена на згр-А2-1, влез 1, кат К3, 
број 18, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, 
со површина од 54 м2 и соодветен дел што му припаѓа 
на горенаведениот недвижен имот евидентиран во 
Имотен лист број 97697 за КО Ѓорче Петров 6 Ѓорче 
Петров.                                                                     (51809) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – Договор за регистри-
ран залог врз подвижни предмети (со својство на из-
вршна исправа) заведен под ОДУ бр. 973/2021 од 
27.9.2021 година, изготвен од нотарот Ванчо Андонов-
ски од Скопје, склучен помеѓу Стопанска банка АД Би-
тола со седиште на ул. „Добривоје Радосављевиќ“ бр. 
21, Битола, со ЕМБС-5026377 како доверител и Друш-
тво за производство трговија транспорт и услуги ТЕХ-
НО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Скупи“ 
20 бр. 5, Скопје, Карпош со ЕМБС-5940702 и ЕДБ-
4030005531862 како должник-заложен должник, за 
обезбедување на побарувањето на заложниот довери-
тел во износ од 6.500.000 денари, кое го има спрема 
должникот врз основа на Договор за рамковен лимит за 
одобрување на сите видови на изложености (партија 
бр.04-450-0080040.8) дел. бр. 08-15516/3 од 24.9.2021 
година склучен помеѓу доверителот и должниккот и за-
ложен должник, се заснова заложно право од нареден 
ред врз следните подвижни предмети и тоа: 1) Градеж-
на машина багер HITACHI ZX225USLC-3, број на ша-
сија HCMBFHOOA00208427, година на производство 
2009, моќност на моторот 122 KW, над кое заложниот 
должник ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје е единствен и 
исклучив сопственик видно од Фактура бр 11-41/2019 
од 7.4.2019 година, издадена од ДГТ МОДИНГ ДООЕЛ 
Тетово со проценета вредност од страна на овластена 
проценителска куќа Мулти Коп од 21.9.2021 година, на 
износ од 3.210.300 денари;  

2) товарно возило со зголемена-N3 BA KESON 
KIPER MAN TGA 37.430, со регистарски број SK-
3412-AR, број на шасија WMAH39ZZ75M416193, број 
на мотор D2066LF11-50509652280964, година на про-
изводство 2005, зафатнина/моќност на моторот 10518 
цм3, моќност на моторот 316 KW, боја siva/05, цр-
вена/72, над кое заложниот должник ТЕХНО ПАВЕР 
ДООЕЛ Скопје е единствен и исклучив сопственик 
видно од Сообраќајна дозвола МК 0893722, со проце-
нета вредност од страна на овластена проценителска 
куќа Мулти Коп од 21.9.2021 година на износ од 
3.228.750 денари;  

3) Товарно возило-миксер за бетон со сандак (бето-
номешалка) N3 товарно BA KESON, MAN TGA 35.483 
FFD, со регистарски број SK-0382-AO, број на шасија 
WMAH36ZZ44M385093, број на мотор D2876LF12-
546061418E1, година на производство 2004, зафат-

нина/моќност на моторот 12.816 цм3, моќност на мото-
рот 353 KW, боја KREM 4D, над кое заложниот долж-
ник ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје е единствен и ис-
клучив сопственик видно од Сообраќајна дозвола МК 
0645475 со проценета вредност од страна на овластена 
проценителска куќа Мулти Коп од 21.9.2021 година на 
износ од 2.829.000 денари;  

4) Товарно возило-миксер за бетон со сандак (бето-
номешалка) N3 товарно BA KESON, MAN TGA 35.430, 
со регистарски број SK-6123-AO, број на шасија 
WMAH37ZZ66M452446, број на мотор D2066LF11-
50513373061337, година на производство 2006 зафат-
нина/моќност на моторот 10.518 цм3, моќност на мото-
рот 316 KW, боја SINA/ 98, над кое заложниот долж-
ник ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје е единствен и ис-
клучив сопственик видно од Сообраќајна дозвола МК 
0644457 со проценета вредност од страна на овластена 
проценителска куќа Мулти Коп од 21.9.2021 година на 
износ од 3.745.350 денари.  

5) Товарно возило N3 BA KESON, MAN TGA 
35.430, со регистарски број SK-7049-AL, број на шасија 
WMAH37ZZ46M429814, број на мотор D2066LF11-
50510991481102, година на производство 2005, зафат-
нина/моќност на моторот 10518 цм3, моќност на мото-
рот 316 KW, над кое заложниот должник ТЕХНО ПА-
ВЕР ДООЕЛ Скопје е единствен и исклучив сопстве-
ник видно од Фактура бр. 17/3-2017 од 12.7.2017 годи-
на издадена од Мараи ДООЕЛ Скопје и Сообраќајна 
дозвола МК 0682934 издадена од МВР Скопје со про-
ценета вредност од страна на овластена проценителска 
куќа Мулти Коп од 21.9.2021 година на износ од 
3.487.050 денари; 6) Градежна машинa Дампер MOZU 
6225 B, број на шасија 61075, број на мотор DS 905-
5165356 над кое заложниот должник ТЕХНО ПАВЕР 
ДООЕЛ Скопје е единствен и исклучив сопственик 
видно од Фактура бр. 07/2016 од 6.12.2016 година изда-
дена од Џими Шпред ДООЕЛ со проценета вредност 
од страна на овластена проценителска куќа Мулти Коп 
од 21.9.2021 година на износ од 1.051.650,00 денари.  

Горенаведените заложени предмети се детално опи-
шани и попишани во Записникот за попис на заложeн 
предмет составен на ден 27.9.2021 година.          (51810) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижен имот – хипотека (со својство на извршна ис-
права) заведен под ОДУ бр.1039/2021 од 18.10.2021 го-
дина, подготвен од нотарот Ванчо Андоновски, склу-
чен помеѓу НЛБ АД Скопје со седиште на ул. „Мајка 
Тереза“ бр. 1, Скопје, Центар со ЕМБС 4664531 како 
доверител, Татјана Атанасова од Скопје родена на 
19.2.1975 година, со адреса на бул. „Јане Сандански“ 
бр. 90/5-14, Скопје и Дејан Атанасов од Скопје роден 
на ден 1.6.1973 година, со адреса на живеење на бул. 
„Јане Сандански“ бр. 90/5-14, Скопје како должници и 
Друштво за производство и промет на хемиски и коз-
метички производи ЕЛБИЈОР ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје со седиште на ул. „Антон Попов“ бр. 41, Скопје 
со ЕМБС 4662385 и ЕДБ 4030993189511, како заложен 
должник, за обезбедување на побарувањето на залож-
ниот доверител на износ од 100.000,00 евра (со збо-
рови: сто илјади евра) на начин и под услови предвиде-
ни во договорот. Побарувањето заложниот доверител 
го има спрема должникот врз основа на Договор бр. 
KR2021/73018 за одобрување на Станбен кредит склу-
чен помеѓу заложниот доверител (како банка) и долж-
ниците (како корисник/кокорисник на кредит) на ден 
13.10.2021 година да се заснова заложно право врз нед-
вижен имот на кој заложниот должник ЕЛБИЈОР ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје е исклучив сопственик на нед-
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вижниот имот опишан во Имотен Лист број 12527 за 
КО Сопиште вон град издаден од Агенција за Катастар 
на недвижности - Скопје и е со следните катастарски 
индикации: број на катастарска парцела основен 913 
дел 9, место викано/улица „Шеовец“, катастарска кул-
тура гз/гиз, со површина од 599 м2, број на катастарска 
парцела основен 913 дел 9, место викано/улица „Шео-
вец“, катастарска култура гз/зпз 1, со површина од 104 
м2, број на катастарска парцела основен 913, дел 9, ад-
реса (улица и куќен број на зграда) „Шеовец“, бр. на 
зграда/друг објект 1, намена на згр А1-1, влез 1, кат 
ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
СТ, со внатрешна површина од 87 м2; број на катастар-
ска парцела основен 913, дел 9, адреса (улица и куќен 
број на зграда) „Шеовец“, бр. на зграда/друг објект 1, 
намена на згр А1-1, влез 1, кат ПР, број 2, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна 
површина од 9 м2 и број на катастарска парцела осно-
вен 913, дел 9, адреса (улица и куќен број на зграда) 
„Шеовец“, бр. на зграда/друг објект 1, намена на згр. 
А1-1, влез 1, кат СУ, број 1, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 57 м2.   

(51811) 
__________ 

   
Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 

недвижен имот – хипотека (со својство на извршна ис-
права) заведен под ОДУ бр. 1045/2021 од 19.10.2021 
година, подготвен од нотарот Ванчо Андоновски, склу-
чен помеѓу НЛБ АД Скопје со седиште на ул. „Мајка 
Тереза“ бр. 1, Скопје, Центар со ЕМБС 4664531 како 
доверител, Далиборка Николовска од Скопје, родена на 
12.5.1974 година, со адреса на ул. „Христо Смирнен-
ски“ бр. 37-11, Скопје како должник и Друштво за гра-
дежништво, трговија и услуги АЛЕКСАНДЕР ИН-
ВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Орце 
Николов“ бр. 98, сутерен Скопје, Центар со ЕМБС 
7013272 и ЕДБ-4032015527440, како заложен должник, 
за обезбедување на побарувањето на заложниот дове-
рител на износ од 35.000,00 евра, на начин и под усло-
ви предвидени во договорот. Побарувањето заложниот 
доверител го има спрема должникот врз основа на До-
говор бр. KR2021/93125 за одобрување на Станбен кре-
дит, склучен помеѓу заложниот доверител (како банка) 
и должникот (како корисник на кредит) на ден 
13.10.2021 година да се заснова заложно право врз нед-
вижен имот на кој заложниот должник АЛЕКСАНДЕР 
ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје е исклучив сопственик 
на недвижниот имот опишан во Имотен лист број 
59033 за КО Центар 2 издаден од Агенција за Катастар 
на недвижности - Скопје и е со следните катастарски 
индикации: број на катастарска парцела основен 904, 
дел 1, адреса на зграда „В. Назор“ 17, број на зграда 1, 
намена на зграда-А2-1, влез 1, кат МА-1, број 7, намена 
зграда ПП, со површина од 3 м2 и број на катастарска 
парцела основен 904, дел 1, адреса на зграда „В. Назор“ 
17, број на зграда 1, намена на зграда-А2-1, влез 1, кат 
МА-1, број 7, намена зграда СТ, со површина од 46 м2.  

(51812) 
__________ 

   
Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 

евидентирано на КП бр. 1614, дел 3, место викано 
„Горна Лака“, катастарска култура 14100, класа 2, со 
површина од 3.052 м2 и КП бр. 1615, дел 2, место вика-
но „Горни Лаки“, катастарска култура 14100, класа 1, 
со површина од 2.378 м2, запишано во Имотен лист 
број 757 за КО Марена, сопственост на Тушески Пејо 
од Кавадарци, со адреса ул. „Ѓорѓи Соколов-Соко“ бр. 
96, за вкупна купопродажна цена од 170.000 денари.  

Се повикуваат сите соседи кои имаат право на 
првенствено купување и чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенствено купување.  

Изјавите писмено да се достават до нотарот Митко 
Милков ул. „Цано Поп Ристов“ број 54, Кавадарци.  

(51813) 
__________ 

   
Над уделот сопственост на заложниот должник 

Друштво за производство, трговија и услуги Н ЕНЕР-
ЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. 
„Цветан Димов“ 1/7, Кавадарци, со ЕМБС 6942024, и 
тоа удел во номинален износ од паричен влог во износ 
од 5.000,00 евра (пет илјади евра) кој претставува 100 
% удел во Друштво за производство, трговија и услуги 
Н ЕНЕРЏИ-СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со 
седиште на ул. „Индустриска“ бр. 46, Кавадарци, со 
ЕМБС 7501340, врз основа на Нотарски акт - Договор 
за обезбедување на регистриран невладетелски залог 
врз подвижен предмет со својство на извршна исправа 
ОДУ бр. 549/21 од 1.11.2021 година, на нотарот Митко 
Милков од Кавадарци, се воспоставува заложно право 
од прв приоритет заради обезбедување на парично по-
барување во износ од 350.000,00 евра по основ на До-
говор за долгорочен кредит заведен под број 20/901-
428 кај заложниот доверител склучен помеѓу Стопан-
ска банка АД Скопје, како заложен доверител, Друш-
тво за производство, трговија и услуги Н ЕНЕРЏИ-СО-
ЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, како должник, 
Друштво за производство, трговија и услуги Н ЕНЕР-
ЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци како заложен долж-
ник и Спасијка Наумова од Кавадарци како солидарен 
должник/гарант платец, кое заложно право е регистри-
рано во Заложен регистар на РСМ на ден 3.11.2021 го-
дина, со идентификациски број 11420210000327.  

                                                                            (51814) 
__________ 

   
Се продава недвижен имот, во сопственост по 1/1 

на Младен Чичаковски со живеалиште во Скопје на 
бул. „Јане Сандански“ бр. 12/2-24 и тоа: обележан на 
КП 6131 м. в. „Герено“, катастарска култура 11000, 
класа 3, со површина од 2.023 м2, КП 6132 м. в. „Лаго“, 
катастарска култура 11000, класа 4, со површина од 
904 м2, според Имотен лист бр.2978 за КО Берово вон 
град издаден од Агенција за катастар на недвижности - 
Берово за купродажна цена од 24.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-
ват до нотарот Емилија Георгиевска Аџиска од Берово, 
на ул. „Димитар Влахов“ бр. 9.                             (51870) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
евидентирано на КП бр. 2261 дел /, во место викано 
„Гребиште“, катастарска култура 11000, нива - класа 4, 
со површина од 2.416 м2, запишана во ИЛ бр. 851 за 
КО Црнилиште и земјоделско земјиште евидентирано 
на КП бр.2262 дел /, во место викано „Гребиште“, ка-
тастарска култура 11000, нива - класа 4, со површина 
од 2.276 м2, запишана во ИЛ бр. 786 за КО Црнилиште, 
двете со право на сопственост во целост на име на про-
давачот Блаже Велјаноски од Прилеп, ул. „Пере То-
шев“ бр. 15-21 за вкупна продажна цена од 150.000 де-
нари.  
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Се повикуваат сите сосопственици и соседите кои 
имаат право на првенствено купување и чие земјиште 
се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување.  

Изјавите писмено да се достават до нотарот Игор 
Ефремоски од Прилеп, бул. „Гоце Делчев“ бр. 47-1, 
Прилеп.                                                                    (51871) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот – земјоделско земјиште: 
КП бр. 2766, дел 2, м. в. „Чутра“, катастарска култура 
ЗЗ Н, класа 1, со површина 2.948 м2, КО Валандово 
вон град, запишан во Имотен лист бр. 932 за КО Валан-
дово вон град, сопственост на Ристо Камчев од Валан-
дово, за најниска продажна цена од 1.500,00 (илјада и 
петстотини) евра во денарска противвредност според 
средниот курс на Народна банка на Република Северна 
Македонија на денот на плаќањето.  

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, согласно со член 15 од Законот за 
земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135 од 
8.11.2007 година) во рок од 8 (осум) дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Соња Стојчева, ул. „Димитар Влахов“ 
бр. 3, Гевгелија.                                                       (51872) 

__________ 
   

Се продава едно цело 1/1 од земјоделско земјиште 
на КП бр. 2307, м. в. „Под тумба“, катастарска култура 
11000, класа 4, со површина од 994 м2 запишано во ИЛ 
бр. 88 за КО Ѓавато за продажна цена од 1.500,00 евра 
во денарска противвредност, сопственост на лицето 
Нада Карајкова со адреса во Ѓавато ул./ бр. 122, Бог-
данци.  

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

(51880) 
__________ 

  
Со Договор за залог (хипотека) на недвижен имот 

со својство на извршна исправа, солемнизиран под 
ОДУ бр. 586/21 на 4.11.2021 година, кај нотарот Олга 
Димовска, засновано е заложно право - хипотека врз 
недвижност и тоа на: КП 2940 дел 25 на ул. „Сава Ко-
вачевиќ“ бр. 47Ж, зграда 1, намена А2 во влез 01, кат 
05, број 039, СТ од 42 м2 и ПП од 5 м2, заведени во 
Имотен лист број 50806 за КО Кисела Вода 1, како соп-
ственост на заложниот должник Друштво за градеж-
ништво, производство, трговија и услуги КРМЗОВ-МР 
ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. „Мајка Тереза“ 
бр. 8, Струмица со ЕМБС6875440, а како обезбедување 
на парично побарување на заложниот доверител Уни-
верзална инвестициона банка АД Скопје ул. „Максим 
Горки“ бр. 6 со ЕМБС 4646088 на износ од 35.000,00 
евра, а кое произлегува од Договор бр. 011 LD-504-
000019 за одобрување станбен кредит со девизна кла-
узула од 12.10.2021 година, кој износ должникот 

Гордана Ѓоргиева од Босилово, Робово, ќе го користи 
на начин, услови и рокови определени во цитираниот 
договор со краен рок до 7.10.2041 година.           (51881) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа во 
КО Паликура, КП бр. 373, м. в. „Лагот“, катастарска 
култура нива, класа 2, со вкупна површина од 4.141 м2, 
заведено во Имотен лист бр. 397 за КО Паликура, за 
вкупна цена од 60.000 денари, во сопственост на Трајче 
Трпевски 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. „4 Јули“ бр. 3, Кава-
дарци.                                                                       (51882) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа во 
КО Паликура, КП бр. 372, м. в. „Лагот“, катастарска 
култура зз, н, класа 2, со вкупна површина од 1.741 м2, 
КО Паликура, КП бр. 372, м. в. „Лагот“, катастарска 
култура ш, класа 2, со вкупна површина од 2274 м2, за-
ведено во Имотен лист бр. 524 за КО Паликура, за 
вкупна цена од 60.000 денари, во сопственост на Апо-
стол Трпевски од Росоман.  

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. „4 Јули“ бр. 3, Кава-
дарци.                                                                       (51883) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа во 
КО Паликура, КП бр. 378, м. в. „Лагот“, катастарска 
култура зз, ов, класа 2, со вкупна површина од 4.944 
м2, заведено во Имотен лист бр. 361 за КО Паликура, 
за вкупна цена од 70.000 денари, во сопственост на Да-
ниел Ѓорѓиов од Росоман.  

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. „4 Јули“ бр. 3, Кава-
дарци.                                                                       (51884) 

__________ 
   

Со Договор за залог врз удел, потврден од нотарот 
Снежана Видовска од Скопје под ОДУ бр. 755/21 од 26 
октомври 2021 година, во корист на заложниот довери-
тел ГЛАС ТРУСТ ЦОРПОРАТИОН ЛИМИТЕД од 
Лондон, Обединето Кралство, засновано е заложно 
право над подвижниот имот - удел во сопственост на 
ЏОЈСОН СЕЈФТИ СИСТЕМС ЛИКСЕМБУРГ С. А. Р. 
Л. Од Ремершен, Луксембург, за обезбедување на по-
барување врз основа на Договор за повеќевалутен и ре-
волвинг рамковен кредит од 28.9.2021 година, со износ 
од 1.650.000.000 американски долари, кој залог е регис-
триран во Заложниот регистар под единствен делово-
ден идентификациски број 10120210004185.       (51904) 
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Н Е В АЖ Е Ч К И  Д О К УМ Е Н Т И  
 
  
Лична карта  
Лична карта бр. A2585438 на име Пецо Штуревски, 
Битола. (51719) 
Лична карта бр. A1535167 на име Васко Златанов, 
Делчево. (51720) 
Лична карта бр. A2510389 на име Тони Изов, 
Гевгелија. (51723) 
Лична карта бр. G1399421 на име Јасин Имери, 
Гостивар. (51724) 
Лична карта бр. A1274852 на име Бајрам Јагупоски, 
Кичево. (51726) 
Лична карта бр. A2783186 на име Зоран Златковски, 
Кочани. (51727) 
Лична карта бр. A2221892 на име Мерџина 
Рушидовска, Кочани. (51728) 
Лична карта бр. A1986357 на име Амет Камберовски, 
Куманово. (51729) 
Лична карта бр. A2104687 на име Бобан Наковски, 
Куманово. (51730) 
Лична карта бр. A2381946 на име Драге Димитријевиќ, 
Куманово. (51731) 
Лична карта бр. G1302383 на име Аљејдин Бајрами, 
Куманово. (51732) 
Лична карта бр. A1860554 на име Марица Динисовска, 
Куманово. (51733) 
Лична карта бр. A1667388 на име Марјан Николовски, 
Куманово. (51734) 
Лична карта бр. A1902410 на име Ненад Денковски, 
Куманово. (51735) 
Лична карта бр. G1129585 на име Себајет Арифовска, 
Куманово. (51736) 
Лична карта бр. A2583925 на име Мирослав 
Величковски, Куманово. (51737) 
Лична карта бр. A2494172 на име Гордана Пауновиќ, 
Куманово. (51738) 
Лична карта бр. G1269287 на име Хасибе Аруни, 
Куманово. (51739) 
Лична карта бр. A1767079 на име Киро Христоски, 
Прилеп. (51745) 
Лична карта бр. A2175107 на име Владо Каравилоски, 
Прилеп. (51746) 
Лична карта бр. A1914926 на име Рамазан Сеадиноски, 
Прилеп. (51747) 
Лична карта бр. A1581143 на име Мирјана Наумоска, 
Прилеп. (51748) 
Лична карта бр. A1515922 на име Авушка Сеадиноска, 
Прилеп. (51749) 
Лична карта бр. A1200805 на име Олга Јанева, 
Радовиш. (51750) 
Лична карта бр. A2063865 на име Сенад Шахиќ, 
Скопје. (51761) 
Лична карта бр. G1360466 на име Махире Селими, 
Скопје. (51762) 
Лична карта бр. A2301425 на име Алмир Мехмети, 
Скопје. (51763) 
Лична карта бр. A2721686 на име Душанка Тосевска, 
Свети Николе. (51764) 
Лична карта бр. A2051629 на име Кире Туџаров, 
Струмица. (51766) 
Лична карта бр. A2017742 на име Осман Алиев, 
Струмица. (51767) 
Лична карта бр. A1562099 на име Иљчо Јованов, 
Струмица. (51768) 
Лична карта бр. A2593075 на име Никола Стојанов, 
Струмица. (51769) 
Лична карта бр. G1070539 на име Хилфете Дервиши, 
Струга. (51770) 

Лична карта бр. G1401440 на име Бари Дервиши, 
Струга. (51771) 
Лична карта бр. G1293397 на име Имер Хајрулаи, 
Струга. (51772) 
Лична карта бр. G1403291 на име Шкелзим Бахриу, 
Струга. (51773) 
Лична карта бр. G0281572 на име Барије Хајрулаи, 
Струга. (51774) 
Лична карта бр. A2240951 на име Блаже Давчевски, 
Велес. (51777) 
Лична карта бр. A2234133 на име Снежана Најдовска, 
Велес. (51778) 
Лична карта бр. A2204301 на име Борис Стојановски, 
Велес. (51779) 
Лична карта бр. A1548955 на име Ристе Танчевски, 
Битола. (51843) 
Лична карта бр. A2431099 на име Борка Ѓоргиевска, 
Битола. (51844) 
Лична карта бр. M0083014 на име Драги Котевски, 
Демир Хисар. (51846) 
Лична карта бр. A1660324 на име Наце Иванов, 
Гевгелија. (51847) 
Лична карта бр. A2243142 на име Илија Ѓошев, 
Гевгелија. (51848) 
Лична карта бр. G1433900 на име Нури Ајдари, Охрид. 
 (51851) 
Лична карта бр. A2269932 на име Кефсере Љесковица, 
Скопје. (51854) 
Лична карта бр. G0299629 на име Фаркета Зиба, 
Струга. (51855) 
Лична карта бр. A2539491 на име Мери Ризовска, 
Велес. (51861) 
Лична карта бр. A1789532 на име Ведат Адемов, 
Штип. (51863) 
Пасош  
Пасош бр. B0560344 на име Зоран Десподовски, 
Делчево. (51721) 
Пасош бр. K1123593 на име Агим Елези, Гостивар. 
 (51725) 
Пасош бр. K1043815 на име Евзи Османи, Куманово. 
 (51740) 
Пасош бр. N0046184 на име Нуредин Фејзули, 
Куманово. (51741) 
Пасош бр. C1101274 на име Левент Адем, Охрид. 
 (51743) 
Пасош бр. K1272502 на име Али Арсланоски, Струга. 
 (51775) 
Пасош бр. N0034360 на име Али Селими, Струга. 
 (51776) 
Пасош бр. K0037656 на име Агрон Емини, Гостивар. 
 (51849) 
Пасош бр. K0199611 на име Риона Зулбеари, Тетово. 
 (51856) 
Пасош бр. C0040198 на име Ариф Решити, Тетово. 
 (51857) 
Пасош бр. K1077140 на име Мухамед Нуредини, 
Тетово. (51858) 
Пасош бр. K1075233 на име Адис Лимани, Тетово. 
 (51859) 
Пасош бр. K1175565 на име Јетон Исени, Тетово. 
 (51860) 
Пасош бр. C0097112 на име Снежана Илиевска, Велес. 
 (51862) 
Свидетелство  
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ “Братство“, 
Скопје на име Риад Ќамили, Скопје. (51638) 
Свидетелство на име Костадинов Ристо, Струмица. 
 (51820) 
Свидетелство на име Мукадес Азра Чамили, Тетово. 
 (51821) 
Свидетелство на име Билент Аксај, Прилеп. (51823) 
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Свидетелство на име Билент Аксај, Прилеп. (51824) 
Свидетелство за 1 год. на име Мартин Чолаков, 
Прилеп. (51830) 
Свидетелство за 8 одд. на име Идриз Салиов, Радовиш. 
 (51831) 
Свидетелство за 1 год. издадено од „Таки Даскало“ на 
име Ивица Здравкоски, Битола. (51838) 
Свидетелство за 4 год. на име Валентина Аврамовска, 
Тетово. (51839) 
Диплома  
Диплома издадена од ДСУ “Ѓорче Петров“, Прилеп на 
име Гиева Магдалена, Свети Николе. (51130) 
Диплома издадена од ДТСУ “Лазар Танев“, Скопје на 
име Александра Стојановиќ, Скопје. (51815) 
Диплома за 4 степен издадена од СОУ „Димитар 
Мирасчиев“ на име Оливера Китанова, Штип. (51836) 
Диплома издадена од СУГС “Браќа Миладиновци“, 
Скопје на име Петровска Сузана, Скопје. (51886) 
Студентска легитимација  
Студентска легитимација на име Томе Мицев, 
Струмица. (51825) 
Штедна книшка  
Штедна книшка бр.07200000853998080 издадена од 
Стопанска Банка АД Скопје на име Бобан Ангеловски, 
Скопје. (51682) 
Штедна книшка бр. 210-5017369073.66 издадена од 
НЛБ Банка на име Магда Јованоска, Прилеп. (51818) 
Штедна книшка бр.210-5017088597.19 издадена од 
НЛБ Банка АД на име Александар Бурековиќ, Скопје. 
 (51874) 
Уверение  
Уверение за положени испити издадено од УКИМ - 
Филолошки факултет, Скопје на име Маја Мицевска, 
Скопје. (51642) 
Полиса  
Полиса за животно осигурување бр.913232 издадена од 
Кроација Осигурување - Живот на име Мирче Танески, 
Охрид. (51711) 
Полиса бр. 11015518 на име Виктор Бошев, Битола. 
 (51829) 
Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. T1441507 на име Сашо Танев, 
Гевгелија. (51722) 
Возачка дозвола бр. T1409377 на име Моника Димова, 
Неготино. (51742) 
Возачка дозвола бр. T1928275 на име Убавка Чулеска, 
Прилеп. (51744) 
Возачка дозвола бр. T1434957 на име Славчо 
Маринковски, Скопје. (51751) 
Возачка дозвола бр. X1161371 на име Умер Османи, 
Скопје. (51752) 
Возачка дозвола бр. X1190069 на име Иљаз Ибраими, 
Скопје. (51753) 
Возачка дозвола бр. T1917763 на име Беким Бејтула, 
Скопје. (51754) 
Возачка дозвола бр. T0057316 на име Верица 
Насковска, Скопје. (51755) 
Возачка дозвола бр. T1629537 на име Оливер 
Алексовски, Скопје. (51756) 
Возачка дозвола бр. T1843277 на име Гоце Делчев 
Тодев, Скопје. (51757) 
Возачка дозвола бр. T1884468 на име Петар Тасески, 
Скопје. (51758) 
Возачка дозвола бр. T1826052 на име Горан 
Златановски, Скопје. (51759) 
Возачка дозвола бр. T1139584 на име Александар 
Јовановски, Скопје. (51760) 
Возачка дозвола бр. T1603211 на име Глигор 
Проданов, Струмица. (51765) 
Возачка дозвола бр. T1374531 на име Сашо Стојчевски, 
Битола. (51842) 

Возачка дозвола бр. U0005005 на име Блаже 
Љубиноски, Дебар. (51845) 
Возачка дозвола бр. T1682313 на име Киро Маневски, 
Кочани. (51850) 
Возачка дозвола бр. T1685652 на име Јовица Трпевски, 
Скопје. (51852) 
Возачка дозвола бр. X1199800 на име Иса Цури, 
Скопје. (51853) 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.0158172 на име Живко 
Ѓорѓијоски, Кичево. (51780) 
Сообраќајна дозвола бр.1256366 на име Исак Јашари, 
Скопје. (51781) 
Сообраќајна дозвола бр.1331665 на име Зеќир Зеќири, 
Скопје. (51782) 
Сообраќајна дозвола бр.1066646 на име Звонимир 
Бошњак, Скопје. (51783) 
Сообраќајна дозвола бр.1112040 на име Орхан Османи, 
Скопје. (51784) 
Сообраќајна дозвола бр.1168618 на име Симе Новески, 
Скопје. (51785) 
Сообраќајна дозвола бр.0123658 на име Бучим Дооел 
Дпту, Радовиш. (51786) 
Сообраќајна дозвола бр.1269338 на име Исмаил 
Рамани, Скопје. (51787) 
Сообраќајна дозвола бр.3294928 на име Шпаркасе 
Лизинг Доо Дл, Скопје. (51788) 
Сообраќајна дозвола бр.0809112 на име Сали Зибер, 
Скопје. (51789) 
Сообраќајна дозвола бр.3314117 на име Џенгис Бајрам, 
Скопје. (51790) 
Сообраќајна дозвола бр.0798580 на име Никола 
Стојков, Битола. (51864) 
Сообраќајна дозвола бр.0431984 на име Катарина 
Павичевиќ, Скопје. (51865) 
Сообраќајна дозвола бр.3177938 на име Кујтим 
Хајрулаи, Струга. (51866) 
 

О Г Л А С И  
 
  

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
 
Општина Гази Баба, решавајќи по барањето на Ки-

тановски Сашко од Скопје со адреса на ул. „Благоја 
Стефковски“ бр. 7, Скопје, поднесено под УП1 бр. 28-
1547/2011 од 8.4.2011 година, врз основа на член 21 
став (2) од Законот за постапување со бесправно изгра-
дени објекти („Сл. весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Сл. весник на РСМ“ 
174/21), а во врска со член 205 став 1 и член 209 од За-
конот за општа управна постапка („Сл. весник на РМ“ 
бр. 38/05, 110/08 и 51/11), го донесува следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС 
НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ 

 
1. Се утврдува правен статус на бесправен објект 

семејна куќа, кој се наоѓа на ул.„Благоја Стефковска“ 
бр.7, Скопје на КП бр. 48/1 КО Маџари запишан во  
Имотен лист бр. 66389, кој објект е означен како: 

- Број на зграда 2, влез 1, кат ПО, стан 1, намена на 
зграда - А1, намена на посебен дел– П, внатрешна пов-
ршина 12 м2, волумен / м3; 

- Број на зграда 2, влез 1, кат ПРИЗ, стан 1, намена 
на зграда - А1, намена на посебен дел– СТ, внатрешна 
површина 34 м2, волумен / м3; 
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- Број на зграда 2, влез 1, кат МА, стан 2, намена на 
зграда - А1, намена на посебен дел– СТ, внатрешна 
површина 30 м2, волумен / м3; 

2. Како носител на правото на сопственост на објек-
тот од точка 1 од диспозитивот на ова решение се ут-
врдува на  Китановски Сашко од Скопје со адреса на 
ул. „Благоја Стефковски“ бр. 7, Скопје, ЕМБГ / на 1/1 
идеален дел од објектот. 

3. Составен дел на ова решение е геодетскиот ела-
борат за утврдување на фактичка состојба на бесправен 
објект (геодетски елаборат за посебни намени), бр. 
1201/129/04 од 31.3.2011 година изработен од „ГЕО 
ПРЕМЕР КАЉКОВ“ ДООЕЛ Скопје. 

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

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Барателот Китановски Сашко од Скопје, поднесе 

барање УП1 бр. 28-1547/2011 од 8.4.2011 година, за ут-
врдување на правен статус на бесправен објект  семејна 
куќа, изграден на КП бр. 48/1 КО Маџари, Скопје. 

Барателот со барањето достави: 
- Копија од лична карта и сметки за јавни услуги;  
- Изјава од Китановски Сашко од Скопје дека објек-

тот е изграден пред донесување на Законот за постапу-
вање со бесправно изградени објекти, заверена кај но-
тар Дарко Стојкоски, заведена под број УЗП 14940/ 
2021 од 1.9.2021 година; 

- Геодетски елаборат за утврдување на фактичка 
состојба на бесправно изградени објекти бр. 
1201/129/04 од 31.3.2011 година изработен од „ГЕО 
ПРЕМЕР КАЉКОВ“ ДООЕЛ Скопје; 

- Имотен лист бр. 66389 oд 7.9.2021 година издаден 
од Агенција за катастар на недвижности;  

- Уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања за КП бр. 48/1 КО Маџари, заведено под 
број 1107-109/2021 од 13.1.2021 година, издадено од 
Агенција за катастар на недвижности. 

Овој орган по службена должност: 
- Изврши увид на самото место и состави записник 

за извршен увид УП1 бр. 28-1547/2011 од 31.10.2011 
година и констатира дека објектот претставува градеж-
на функционална целина; 

- Утврди дека објектот се наоѓа на КП бр. 48/1 КО 
Маџари запишан во Имотен лист бр. 66389, каде што 
како носител на правото на сопственост на земјиштето 
е Aпостолова Марија од Скопје, Миливоевиќ Златан и 
Република Македонија; 

- Утврди дека се исполнети стандардите за геомеха-
ника, односно од Советот на Општина Гази Баба не е 
донесена одлука за потенцијално нестабилна зона во 
подрачјето каде што се наоѓа бесправен објект; 

- Издаде Урбанистичката согласност УП1 бр. 28-
1547/2011  од 7.9.2021 година;  

- Доказ за платен надоместок за утврдување на пра-
вен статус на бесправен објект извршен на 1.10.2021 
година. 

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгле-
дување на приложената документација, извршениот 
увид на лице место, увидот во урбанистичката соглас-
ност, констатира дека се исполнети условите за донесу-
вање на решение за утврдување на правен статус на 
бесправниот објект. 

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

Упатство за правно средство: 
Против Решението на Градоначалникот на Општи-

на Гази Баба за утврдување на правен статус на беспра-
вен објект, може да се изјави жалба во рок од 15 дена 
од денот на приемот на решението, до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот. 

Таксата согласно со Законот за административни 
такси во износ од 250 денари е наплатена и приложена 
со барањето. 

 
                                                  Општина Гази Баба 
                                                       Градоначалник, 
                                                Борис Георгиевски, с.р. 
                                                                           (51703) 

__________ 
 

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
 
Општина Гази Баба, решавајќи по барањето на 

Ориѓановска Валентина од  Скопје поднесено под број 
УП1 бр. 28-1272/2016  од  18.3.2016  година, врз основа 
на член 21 став (2) од Законот за постапување со бес-
правно изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр. 
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Сл. весник на 
РСМ“ 174/21),  а во врска со член 205 став 1 и член 209 
од Законот за општа управна постапка („Сл. весник на 
РМ“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11),  го донесува следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС 
НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ 

 
1. Се утврдува правен статус на бесправен објект 

семејна куќа и помошен објект, кои се наоѓа на ул. „То-
варник“  бр. 31А Скопје,  КП 3886/1 КО Сингелиќ-1, 
запишан во  Имотен лист  бр.22512 и Имотен лист  
бр.23725  кој објект е означен како: 

Број на зграда 1, влез 3, кат Пр, стан 1, намена на 
зграда A1-1, намена на посебен дел од зграда П, внат-
решна површина 11 м2, волумен  /м3; 

Број на зграда 1, влез 1, кат К1, стан 1, намена на 
зграда A1-1, намена на посебен дел од зграда СТ, внат-
решна површина 67 м2, волумен  /м3; 

Број на зграда 1, влез 1, кат К1, стан 1, намена на 
зграда A1-1, намена на посебен дел од зграда П,П внат-
решна површина 11 м2, волумен  /м3. 

2. Како носител на правото на сопственост на објектот 
од точка 1 од диспозитивот на ова решение се утврдува  
Ориѓановска Валентина од Скопје, ул. „Товарник“  
бр.31А Скопје, ЕМБГ / на 1/1 идеален дел од објектот. 

3. Составен дел на ова решение е геодетскиот ела-
борат за утврдување на фактичка состојба на бесправен 
објект (геодетски елаборат за посебни намени),                           
бр. 0818-439/15-6 од 5.11.2015 година, изработен од  
АТ-АР ДОО  Скопје и Анекс на геодетски елаборат за 
фактичка состојба на бесправно изградени објекти  бр. 
0818-439/15-7  од  7.4.2021  година, изработен од  АТ-
АР ДОО  Скопје. 

4. По правосилноста на ова решение истото прет-
ставува правен основ за запишување на правото на соп-
ственост на објектот во јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите, а при запишувањето се при-
бележува дека објектот добил статус согласно со Зако-
нот за постапување на бесправни изградени објекти. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Барателот Ориѓановска Валентина од Скопје, поднесе 

барање  УП1 бр. 28-1272/2016  од 18.3.2016  година, за ут-
врдување на правен статус на бесправен објект семејна 
куќа,  означен на  КП 3886/1  КО Сингелиќ-1. 

Барателот со барањето достави: 
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- Копија од лична карта и сметки за јавни услуги; 
- Геодетски елаборат за фактичка состојба на бес-

правно изградени објекти бр.0818-439/15-6 од   
5.11.2015 година, изработен од  АТ-АР ДОО  Скопје; 

- Анекс на геодетски елаборат за фактичка состојба 
на бесправно изградени објекти  бр. 0818-439/15-7  од   
7.4.2021  година, изработен од  АТ-АР ДОО  Скопје; 

- Изјава  од Ориѓановска Валентина заверена кај 
нотар Ирфан Тахири заведена  под број УЗП  9600/2021 
на  6.7.2021  година  во Скопје;    

- Имотен лист бр. 22512  од  15.9.2021 година  изда-
дени од Агенција за катастар на недвижности;  

- Имотен лист бр. 23725  од  15.9.2021 година  изда-
дени од Агенција за катастар на недвижности;  

- Уверение за историски преглед бр. 1107-
3327/2021 од 22.4.2021 година издадени од Агенција за 
катастар на недвижности.  

Овој орган по службена должност: 
- Изврши увид на лице место и состави записник за 

извршен увид УП1 бр. 28-1272/2016 од 19.2.2018 годи-
на и констатира дека објектот претставува градежна 
функционална целина; 

- Утврди дека на КП 3886/1 КО Сингелиќ-1, запи-
шана во Имотен лист   бр. 22512, каде како носител на 
правото на сопственост на земјиштето е Данила Кр-
стевска од Скопје, Ориѓански Сашко од Скопје и Ори-
ѓановска Валентина од Скопје и бр. 22512, каде како 
носител на правото на сопственост на објектот е Дани-
ла Крстевска од Скопје, Ориѓански Сашко од Скопје и 
Ориѓановска Валентина од Скопје; 

- Утврди дека се исполнети стандардите за геомеха-
ника, односно од Советот на Општина Гази Баба не е 
донесена одлука за потенцијално нестабилна зона во 
подрачјето каде што се наоѓа бесправен објект; 

- Издаде урбанистичката согласност со број  
УП1Бр. 28-1272/2016 од  16.9.2021 година; 

- Доказ за платен надоместок за утврдување на правен 
статус на бесправен објект извршен на  13.10.2021 година. 

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгле-
дување на приложената документација, извршениот 
увид на самото место, увидот во урбанистичката сог-
ласност, констатира дека се исполнети условите за до-
несување на решение за утврдување на правен статус 
на бесправниот објект. 

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

Упатство за правно средство: 
Против Решението на Градоначалникот на Општи-

на Гази Баба за утврдување на правен статус на беспра-
вен објект, може да се изјави жалба во рок од 15 дена 
од денот на приемот на решението, до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот. 

Таксата согласно со Законот за административни 
такси во износ од 250 денари е наплатена и приложена 
со барањето. 

                                                   
                                                   Општина Гази Баба 
                                                       Градоначалник, 

                                                       Борис Георгиевски, с.р.  
                                                                           (51705) 

 
 

Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
 
  

О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 19031/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за радиотерапија и онкологија 

I.1.2) Адреса: „Водњанска“ бр.17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сашо Тодоровски адреса на 

е-пошта: sasotodorovski2@yahoo.com телефон/факс: 
02/3 147-900 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ-УКРО-Скопје 

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

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

ник Шифра Опис 
42123000-7 - Компресори 
Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен 

поимник Шифра Опис 
FG10-9 - За определена употреба, за други упот-

реби, За надворешна употреба 
Спореден предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
42990000-2 - Разновидна машинерија за посебна на-

мена 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
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 

24.11.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2021 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ-
УКРО  Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2021 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 19032/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

во Тетово 
I.1.2) Адреса: Илинденска бб 

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

Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски ус-
луги 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Универзитет во 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 поимник 
Шифра Опис 
64000000-6 - Поштенски и телекомуникациски ус-

луги 
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,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
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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 

23.11.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2021 година во 12:00 часот, место: Уни-
верзитет во Тетово Ул. „Илинденска“ б.б.. 1200, Тетово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2021 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 19035/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Делчево 
I.1.2) Адреса: ул. „Светозар Марковиќ“ бр.1 
I.1.3) Град и поштенски код: Делчево - 2320 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Стефанија Стојчевска, адре-

са на е-пошта: g_stefanija@yahoo.com телефон/факс: 
033 411 550 

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 испорака на електрични материјали 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.200.000,00 
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: 
во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
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: 
Или се планира да започне 11.12.2021 
се планира да заврши 10.12.2022 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве 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: 
Да, 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 

24.11.2021 година,  9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2021 година,  15:30 часот  
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 

година,  15:30 часот  
V.3) Период на важност на понудата: 89 дена  
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2021 година, во 9:00 часот, место: сала 
за состаноци на општината 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2021 година  
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 19038/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за железничка инфраструктура Железни-
ци на Република Северна Македонија - Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Јордан Мијалков“ бр 50б 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Влатко Китановски, адреса 

на е-пошта: mz.infra.nabavno@mzi.mk телефон/факс: 
02/2449630; 02/2449741; 02/2449038/ 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: дадено во тендерската документација 

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

јавна набавка: даден во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
31527200-8 - Надворешно 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,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека 
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно 
со прописите на земјата каде што е регистриран 

 
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 

23.11.2021 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2021 во 11:00 часот, место: Дирекција 
на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура 
Железници на Република Северна Македонија-Скопје, 
улица „Јордан Мијалков“ број 50б, 1000 Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2021 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 19043/2021 
 
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, адреса на 

е-пошта: vida.dimova@mia.mk телефон/факс: 
02/2461600/222 

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 сер-

верски оператор и закупување на интернет линија 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 230.000,00 
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 поимник 
Шифра Опис 
51000000-9 - Услуги за инсталирање (освен соф-

твер) 
64000000-6 - Поштенски и телекомуникациски ус-

луги 
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,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 
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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 еден (1) сертифициран инженер за 
Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) – Cloud 
Platform and Infrastructure; - Минимум еден (1) серти-
фициран инженер за Microsoft Certified Solution 
Associate (MCSA) – Office 365; - Минимум еден (1) 
сертифициран инженер за бекап решението што ќе го 
користи за предметната набавка. - Понудувачот да би-
де сертифициран провајдер на услуги од страна на про-
изводителот 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 за-
доволуваат барањата од техничката спецификација - За 
целото времетраење на договорот понудувачот е дол-
жен складираните податоци асоцирани со cloud плат-
формата на Договорниот орган локациски да ги чува на 
територијата на Република Северна Македонија освен 
за услугата Microsoft Office 365 Business Essentials. - Да 
има активен Microsoft SPLA провајдерски договор за 
лиценцирање на Microsoft продукти за целото времет-
раење 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 

23.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2021 во 10:00 часот, место: Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2021 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 19045/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ ПСИХИ-

ЈАТРИСКА БОЛНИЦА  СКОПЈЕ-СКОПЈЕ 
I.1.2) Адреса: ул. „Скупи-20“ бр. 56 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Божо Јовановски, адреса на 

е-пошта: javninabavki@pbskopje.org.mk телефон/факс: 
30 95 603 

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: 
Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Во котлара 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 поим-

ник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
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II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност - Лиценца за 

вршење на енергетска дејност, трговија на големо со 
Екстра лесно ЕЛ-1, издадена од Регулаторна Комисија 
за енергетика на Република Северна Македонија 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

• Економскиот Оператор треба да располага со ми-
нимум 5 (пет) цистерни, со баждарени протокомерачи 

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

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

9.12.2021 година, 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

1.12.2021 година, 15:30 часот  
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 9.12.2021 година, во 10:00 часот, место: Во 
просторија на ЈЗУ Психијатриска Болница „СКОПЈЕ“ - 
Скопје со седиште на ул.„Скупи-20“ бр.56, Скопје 

V.5) Дополнителни информации / 
V.6) Датум на објава: 8.11.2021 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 19046/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Градска 

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

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

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Завоен медицински потрошен материјал4 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33140000-3 - Медицински потрошен материјал 
II.9) Делива набавка: Да 
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Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 
Сите делови 

Дел број. Опис на делот за набавка 
1. 1 Антиемболиски чорапи 
2. 2 Капа хируршка беретка за една употреба 
3. 3 Стерилен сет за колк 
4. 4 Фластер хипоалергенски хартиен 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Решение за промет на големо со медицински сред-

ства и дека е запишан во регистарот на правни лица за 
промет на големо со медицински средства согласно од-
редбите од Законот за лековите и медицински средства. 

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

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

23.11.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2021 во 9:00 часот, место: ЈЗУ Градска 
општа болница „8-ми Септември“ Скопје, ул. „Бледски 
договор“ б.б. Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2021 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 19047/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар 

за јавно здравје - Струмица 
I.1.2) Адреса: ул. „Панче Пешев“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица - 2400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ѓорги Терзиев, адреса на е-

пошта: gogamicro@hotmail.com телефон/факс: 
034324495 

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 лаборат.амбалажа и стакларија (сук-

цесив.набавк) 
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: франко магазин во просториите на ЈЗУ Центар за 
јавно здравје-Струмица 

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

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

ник 
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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. Петриеви садови(пластични,стерилни) – со дија-

метар на отворот од 90  мм   со отстапување до 0.5 мм 
2. Петриеви садови(пластични,стерилни) -  со дија-

метар на отворот  60  мм   со отстапување до 0.5 мм 
3. Петриеви садови(пластични,стерилни) – со дија-

метар на отворот од 120 мм со отстапување  до 0.5 мм 
4. Стерилни брисеви(дакронски или рајонски  ) ,во 

цврста пластична епруветка со дијаметар од 10 до 15 
мм и со должина од 120 до180 мм  ,и со ширина на 
врвот од 4 до  5 мм 

5. Скатули за фецес,со лажиче ,пластични,стерилни 
за волумен од 10 до 50 мл 

6. Стерилни пластични  чаши за урина,единечно па-
кувани за волумен од 30 до 70 мл 

7. Вакуум епрувети  за серум,стерилни, со волумен  
од 6 мл до 10мл 

8. Стерилни игли за вакуум епрувети, 21 или 22 G 
со должина од 30 до 40 мм           Понудените игли да 
се компатибилни со вакуум епруветите од став 7 

9. Пластични продолжетоци за пипети од 0,1 µл до 
1 ml ,нестерилни. 

10. Пластични продолжетоци за пипети од 10 µл до 
200 µл ,нестерилни. 

11. Пластични ези ,стерилни ,за еднократна употре-
ба ,со јамка  за волумен од 10µл-со отстапување од  ±  
1 µл и со спротивен шилест убоден дел 

12. Ракавици -латекс за еднократна употреба -L , 
нестерилни 

13. Ракавици -латекс за еднократна употреба –М , 
нестерилни 

14. Ракавици -латекс за еднократна употреба –S , 
нестерилни 

15. Пластични вреќи за автоклав  (од 50 до 100 л.)          
Вреќите да  издржуваат температура на автоклавирање 
од 120 до 140 степени целзиусови 

16. Пластични Л – стапчиња ,стерилни,со должина 
на дршката од 10 до 20 цм , и со должина на хоризон-
талниот дел од 3 до 7 цм. 

17. Стерилни ,пластични,кеси за стомахер со след-
ните димензии.           Ширина од 130 до 150 мм  Виси-
на од 250 до 300 мм  Волумен од 350 до 450 мл 

18. Хартија за стерилизација  Состав: Креп. Тежина 
60 gr/m2,  да ги поднесува сите фази на стерилизација. 
Материјалите да бидат еквивалентни на бараните со 
дозволено одстапување на димензиите од ± 3%. Мате-
ријалите да бидат еквивалнетни изработени според 
стандард МКС EN ISO 11607-1:2010, 11607-2:2007 и 
МКС EN 868-2:2009 ,  димензија - 100cm x 100cm 

19. Памучна вата 
20. Дезинфициенс - за раце , со најмалку бактери-

цидно,туберкулоцидно,фунгицидно и вироцидно деј-
ство-со минимум ефикасност од 90 % (готов за упот-
реба,без разредување ) 

21. Дезинфициенс за работни површини ,со најмал-
ку бактерицидно,спороцидно,туберкулоцидно,фунги-
цидно и вироцидно дејство-со минимум ефикасност од 
90 %  -концентрат,за накнадно разредување- 

22. Мембран  филтри ,од целулозен естер ,со дија-
метар од 47 до 50 мм и со пори 0,45µм со испечатена 
мрежа, без инхибирачки супстанци    (стерилни ,еди-
нечно пакувани) 

23. Покровни стакла -18x18 мм   со отстапување до  
± 0.2 мм 

24. Стерилни брисеви (дакронски или рајонски) во 
цврста пластична епруветка со метален носач и со ши-
рина на врвот од 2 до 3 мм,погодни за земање на урет-
рални брисеви. 

25. Стаклени шишиња со широко грло, со волумен 
од 1 литар , од боросиликатно стакло , со затварачи. Да 
се отпорни на температура на автоклавирање од 120  
степени целзиусови  (шишето и капачето) 

26. Стаклени шишиња со широко грло ,со волумен 
од  500 мл , од боросиликатно стакло , со затварачи. Да 
се отпорни на температура на автоклавирање од 120  
степени целзиусови  (шишето и капачето) 

27. Дурхамови цевчиња 35 до 50 мм x 5 mm 
28. Четки за миење на стакларија со краен дел од 

сунѓер ,со димензија на делот за четкање од 130 мм и 
дијаметар од 70 мм 

29. Четки за миење на стакларија со краен дел од 
сунѓер ,со димензија на делот за четкање од 110 мм и 
дијаметар од 50 мм 

30. Четки за миење на стакларија со краен дел од 
сунѓер ,со димензија на делот за четкање од 130 мм и 
дијаметар од 40 мм 

31. Четки за миење на стакларија со краен дел од 
сунѓер, со димензија на делот за четкање од 125 мм и 
дијаметар од 20 мм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

мостри или упатување до веб – каталог. 
 
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 

23.11.2021 година,  9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2021 година,  15:30 часот  
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2021 година, во 9:00 часот, место: 
ул.Панче Пешев бр.бб, Струмица 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2021 година  
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 19057/2021 
 
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, адреса на 

е-пошта: simona.bastalik@kpuidrizovo.gov.mk теле-
фон/факс: 075330184/ 

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: 
Електро и водоводни материјали 

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: 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 поимник 
Шифра Опис 
39715000-7 - Греачи за вода и греење за згради; оп-

рема 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. ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ 
2. ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ 
3. ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 

АЛАТ 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- 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 

9.12.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

1.12.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 9.12.2021 во 10:00 часот, место: КПУ-КПД 
Идризово, ул. „1“ бр. 4а, с. Идризово, Нова Колонија, 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2021 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 19061/2021 
 
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, адреса на 

е-пошта: simona.bastalik@kpuidrizovo.gov.mk теле-
фон/факс: 075330184/ 

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: 
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: 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 поимник 
Шифра Опис 
90670000-4 - Услуги за дезинфекција и истребува-

ње во урбани или рурални области 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: 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: 2 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 или 730 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шението/дозволата за вршење на дејност дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација согласно Законот за заш-
тита на населението од заразни болести, издадена од 
Министерство за здравство. - Kопија од Решението/до-
зволата за давање на јавни услуги од областа на здрав-
јето на растенијата согласно Законот за здравјето на 
растенијата, издадена од Министерство за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- ISO 9001:2015 стандард за систем за управување 

со квалитет или еквивалент; • ISO 45001:2018 стандард 
за систем со управување со безбедност и здравје при 
работа или еквивалент. 

- Стандарди за управување со животна средина: 
- ISO 14001 : 2015 систем со управување за заштита 

на животна средина или еквивалент; 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

23.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2021 во 10:00 часот, место: КПУ-КПД 
Идризово, ул. „1“ бр. 4а, с. Идризово, Нова Колонија, 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2021 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 19062/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ДСД Н.Х. Ор-

де Чопела - Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Самоилова“ бр. 41 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Патриција Ристеска, адреса 

на е-пошта: dsdordecopelapp@t.mk телефон/факс: 
048/414-523 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ДСД ,,Н.Х.Орде Чопела,,улица Самоилова бр 41 
Прилеп 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
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. Набавка на свежо месо 
2. Набавка на замрзнато пилешко месо 
3. Свежа и замрзната риба 
4. Преработки од месо и сувомеснати производи 
5. Разни прехранбени производи 
6. Млеко и млечни производи 
7. Леб 
8. Бурек и бели пецива 
9. Земјоделски производи 
10. Јајца од кокошка 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

документација: Не 
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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 документи 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Решение од Агенцијата за храна и ветеринарство 

на Р.Македонија за регистрирање  во Регистарот на об-
јекти  и оператори со храна ЗА СИТЕ ДЕЛОВИ, ОС-
ВЕН ЗА ДЕЛ 9 - Решение од Агенцијата за храна и ве-
теринарство  на Р.Македонија за одобрување на опера-
тор со храна  и објект за производство ,обработка и ма-
нипулација  со храна од животинско за дел 1,дел 2,дел 
3,дел 4,дел6 и дел 10 

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 биде обезбедено возило со комора за замрзну-
ванје и одржување на температура. 

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

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

24.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2021 во 10:00 часот, место: ДСД ОРДЕ 
ЧОПЕЛА ПРИЛЕП УЛИЦА САМОИЛОВА БР 41 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 9.11.2021 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 19063/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ Таки 

Даскало - Битола 
I.1.2) Адреса: ул. „Борис Кидрич“ бр.37 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јордан Чавлески адреса на е-

пошта: jcavleski@gmail.com телефон/факс: 075/371-689 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Образование 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реконструкција на училишните терени и учи-

лишниот двор 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.813.559,00 
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: СОУ „Таки Даскало“ - 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 училишните терени и училиш-

ниот двор согласно изработениот основен проект. 
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: 60 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Да 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Лиценца А за изведба на градби од прва кате-
горија, издадена од Министерство за транспорт и врски 
и  - Лиценца А за управител на градба, издадена од 
Министерство за транспорт и врски 

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: 

-  Да има остварено минимален годишен приход во из-
нос од минимум 2.000.000,00 денари во последните 3 го-
дини (2018, 2019 и 2020) за секоја година поединечно. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- 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: 

- Економскиот оператор да вработува минимално 
25 вработени во последните три години. 

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

- Економскиот оператор да располага најмалку со 
по едно парче од следната техничка опрема: • Апарат 
за заварување од минимум 400А  • Апарат за сечење на 
железо • Комбиниран ровокопач – натоварувач • Виб-
рационен ваљак за асфалт  • Моторен вибро набивач-
виброжаба со сила на тампонирање не помала од 10kN 
• Фреза за асфалт  • Камион кипер  • Финишер за 
асфалт 

- 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 минимално 5 ус-
пешно завршени градежни работи во последните 5 го-
дини со вредност не помала од 2.000.000,00 денари за 
секоја работа поединечно. 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Имплементиран систем 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 

29.11.2021 година во 14:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.11.2021 година во 15:30 година 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 29.11.2021 година во 14:00 часот, место: СОУ 
„Таки Даскало“ - Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 9.11.2021 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 19064/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ.Коста Ра-

цин - Радовиш 
I.1.2) Адреса: с.Подареш 
I.1.3) Град и поштенски код: Радовиш - 92420 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Мане Манев адреса на е-

пошта: manevmane@yahoo.com телефон/факс: 075/499-
513 

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

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

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: 
Превоз на вработени  за учебна 2021/2022год. 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 591.699,04 
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II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 
Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен тран-
спорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндира-
ни возила и курирски услуги, освен услуги за тран-
спорт на поштенски пратки (освен услугите за желез-
нички транспорт, кои се опфатени во категорија 18) 

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

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

јавна набавка: 
Превоз на вработени  за учебна 2021/2022год. 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел 1 – Радовиш – Подареш и обратно. 
2. Дел 2 – Ораовица – Подареш и обратно. 
3. Дел 3 – Подареш – Јаргулица и обратно. 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Образец - Лиценца за вршење на слободен / 

посебен линиски превоз на патници  издадена од Ми-
нистерство за транспорт и врски на Република Македо-
нија (ова се однесува на изведувачот и подизведувачи-
те и важи за сите соодветни делови на предметот на на-
бавката); 

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

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

24.11.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2021 година во 9:00 часот, место: Оп-
штина Радовиш 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 9.11.2021 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 19065/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и 

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

адреса на е-пошта: vera.radovik@vodovod-skopje.com.-
mk телефон/факс: 023073010 

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, акционер-
ски друштва и друштва со ограничена одговорност од 
секторските дејности - Општи јавни услуги 



9 ноември 2021  Бр. 251 - Стр. 31 
 
 

Огласи  
 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

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

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

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

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 
44300000-3 - Кабел, жици 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. Листа 1 – Склопки 
2. Листа 2 – Инструменти и релеи 
3. Листа 3 -  Осигурачи и табли 
4. Листа 4 – Кабли, папучи, клеми, материјал за 

монтажа 
5. Листа 5 – Галантерија, светилки, батерии 
6. Листа 6 – Резервни делови за термо-акумулацио-

ни печки (ТАП), греалки и бојлери 
7. Листа 7 – Резервни делови за фрекветни регула-

тори и софт статери 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

месеци:  12 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

понудувачот или кандидатот 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доказ дека е регистриран како физичко или правно ли-
це за вршење на дејноста поврзана со предметот на до-
говорот за јавна набавка 

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

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

9.12.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

1.12.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 9.12.2021 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: 9.11.2021 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 19066/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Македонска 

академија на науките и уметностите 
I.1.2) Адреса: Бул. „Крсте Мисирков“ бр.2 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
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I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ана Соколовска адреса на е-

пошта: sokolovska@manu.edu.mk телефон/факс: 3 235-400 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската доку-

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

активност или дејност: 
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: 
Канцелариски материјали 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 500.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност 
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: мостри за ставките 1, 2, 7, 
63, 64, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92 од прилог 5 – техничка спецификација и листа 
на цени 

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

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

24.11.2021 година во 15:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2021 година во 15:00 часот, место: 
МАНУ 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 9.11.2021 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 19067/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница со проширена дејност - Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Трајко Тарцан“ бр. 51 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
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I.1.5) Лице за контакт: Виолета Станојоска, адреса 
на е-пошта: vstanojoska@yahoo.com телефон/факс: 
070225488/ 

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: 
Физичко обезбедување  од Агенција за обезбеду-

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

Категорија на услуга број: 23 Истражни и безбедносни 
услуги, освен услуги за транспорт со блиндирани во-
зила 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Општа болница со проширена дејност При-
леп 

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 
75241000-7 - Услуги за јавна безбедност 
75200000-8 - Обезбедување на јавни услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Дозвола/Решение за физичко обезбедување во вид на 
услуги, издадена од Министерство за внатрешни ра-
боти 

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: 

за поседување на мониторинг системот во Прилеп 
економскиот оператор треба да достави Изјава завере-
на на нотар дека мониторингот е во Прилеп; • изјава за 
поседување на дрегер за мерење на алкохол баждарен и 
во сопственост на ЕО, • изјава за поседување на мини-
мум 2 патролни возила, 

- 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: 

-  доставување на 3 (три) лиценци за техничко обез-
бедување од лица кои работат во мониторинг центарот 
со изјава заверена на нотар и изјава од ЕО дека тие ли-
ца се вработени кај него или ангажирани на друг начин 
со приложување на договор за деловно-техничка сора-
ботка, • приложување на Сертификат за одговорно ли-
це на ЕО за заштита на лични податоци, • приложување 
на Сертификат за опшествена одговорност кој гласи на 
Економскиот Оператор - изјава од ЕО дека гарантира 
време на интервенција во период од максимални 3-5 
минути по дојава за направена штета по имотот или ли-
цата 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 

24.11.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2021 во 9:00 часот, место: ЈЗУ Општа 
болница со проширена дејност - Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 9.11.2021 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 19068/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ,,Гоце 

Делчев,, Валандово 
I.1.2) Адреса: ул. „Првомајска“ 3 Валандово 
I.1.3) Град и поштенски код: Валандово - 2460 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ѓорге Прочков, адреса на е-

пошта: dsuvalandovo@t-home.mk телефон/факс: 034 
382 031/ 

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: 
Превоз на ученици за 2021/2022 година 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен тран-
спорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндира-
ни возила и курирски услуги, освен услуги за тран-
спорт на поштенски пратки (освен услугите за желез-
нички транспорт, кои се опфатени во категорија 18) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: СОУ Гоце Делчев ул.Првомајска бр.3 Валандово 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на 

превоз на отпад) 
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. Богородица, Гевгелија, Грчиште, Марвинци, Ба-

линци, Брајковци – Валандово и обратно 
2. Ѓопчели, Дедели- Валандово и обратно 
3. Казандол-Валандово и обратно 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.12.2021 
се планира да заврши 10.6.2022 
Период во месеци: 6 или 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? Да 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Лиценца за вршење на посебен линиски пре-
воз издадена од Министерство за транспорт и врски. -
Дозвола за меѓуопштински линиски превоз  согласно 
Закон за превоз во патниот сообраќај 



9 ноември 2021  Бр. 251 - Стр. 35 
 
 

Огласи  
 

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: 

Изјава со опис на ангажиран технички персонал и 
технички органи без оглед дали тие непосредно му 
припаѓаат на економскиот оператор  ( во  прилог да се 
достават копии од возачки дозволи) 

- 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 понудените возила се слободни возила 
за посебен линиски превоз.  Изјава со опис на возила за 
посебен линиски превоз на патници со исполнување на 
минимално техничко експлоатационите услови (во 
прилог да се достави потврда за исполнување на усло-
вите од Правилникот за посебни техничко -експлоата-
циони услови за возило за вршење на одделни видови 
на превоз во патниот сообраќај) и регистарска ознака 
на возилото (доказ фотокопија од оригинал важечка со-
обраќајна дозвола и фотокопија од извод од лиценца за 
возилото за посебен линиски превоз); 

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

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

24.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2021 во 10:00 часот, место: СОУ Гоце 
Делчев - Валандово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 9.11.2021 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 19074/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за пош-

тенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во 
државна сопственост 

I.1.2) Адреса: „Орце Николов“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Дејан Стојковски адреса на 

е-пошта: dejan.stojkovski@posta.com.mk телефон/факс: 
023105236 

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: 
1.6.10. Пластични стеги на 2 години 
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: Скопје 

II.3) Секторски договор: Поштенски услуги 
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 
19520000-7 - Пластични производи 
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 [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

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

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

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

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

- економскиот оператор да достави мостри на про-
изводите кои се предмет на набавката, согласно тех-
ничка спецификација и Изјава. Се докажува со достава 
на: - мостри на производите кои се предмет на испо-
рака, поткрепени со Изјава со која ги потврдува бара-
ните карактеристики на стегите. 

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

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

24.11.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 730 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2021 година во 10:00 часот, место: 
просториите на Дирекција на АД Пошта на Северна 
Македонија Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 46, 1000 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 9.11.2021 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С  

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 19075/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Клиника за 

кардиологија - Скопје 
I.1.2) Адреса: Водњанска, 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 

I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Костадина Трајковска адреса 

на е-пошта: kostadinatrajkovska96@gmail.com теле-
фон/факс: 078/356-844 

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: 
Сервис за одржување на хигиена-тековно и гене-

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

Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на об-
јекти и услуги за управување до имот 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Универзитетска Клиника за кардиологија - 
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: 
Детален опис е даден во Тендерската документаци-

ја и Листата на цени која е прилог кон ТД. 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
90900000-6 - Услуги за чистење и хигиена 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- Да има извршено услуга од предметната набавка 
вопоследнитетригодини,со извршени минимален број 
на 3 услуги во последните три години. 

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

- Да има најмалку 15 лица на располагање за из-
вршување на предметната услуга. 

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

- Да располага со машини за професионално чисте-
ње на под 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- ISO 9001:2015 - систем за управување со 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 

24.11.2021 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2021 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 
година во 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2021 година во 13:00 часот, место: ЈЗУ 
Универзитетска Клиника за кардиологија-Скопје 

V.5) Дополнителни информации / 
V.6) Датум на објава: 9.11.2021 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 19076/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здрав-

ствена установа Универзитетска Клиника за Уроло-
гија, 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: Милена Митрова, адреса на 

е-пошта: urologijaklinika@yahoo.com телефон/факс: 
02/3227-877/ 

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: 
Санитетски материјали, игли шприцеви, сте-

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

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

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33140000-3 - Медицински потрошен материјал 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Кобан завој димензии ширина 50 mm х 4.5m, ко-

хезивен завој кој што се лепи сам за себе, а не за кожа-
та и при негово поставување нема потреба од користе-
ње пинови, клипови и слично . Дозволени отстапувања  
+- 2%  (кобан или еквивалентен), парче, количина 20 
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2. Хируршки универзален сет чаршафи - стери-
лен,составен од минимум: 1 прекривка за маса мин.152 
цм х 193цм со зајакнат абсорбирачки дел; 1 прекривка 
за Мајо масичка со зајакнат апсорбирачки дел мин.75-
цм х 141цм,  2 странични оперативни чаршави мин.75-
цм х 93цм лепливи со зајакнат апсорбирачки дел 
мин.37цм х 58цм; 1 долен оперативен чаршав мин.175-
цм х 183цм леплив со зајакнат апсорбирачки дел 
мин.37цм х 65цм и држач за цевчиња; 1 горен операти-
вен чаршав мин.152цм х 250цм леплив со зајакнат ап-
сорбирачки дел мин.37цм х 65цм и држач за цевчиња; 
4 целулозни крпи мин.34цм х 36цм ( можно отстапува-
ње +/- 5%).Сетот треба да е изработен по стандард   
MKС EN 13795+А1:2013 или еквивалентно кој е назна-
чен и на самиот производ. (+/- 5%),  сет, количина 200 

3. Стерилен TUR сет oд полипропилен материјал со 
филм од 25µ (со апсорптивна моќ 405 ml/m2 и брзина 
на апсорбција runoff 46%)и заштита од рефлексија на 
ОП светло – (“highperformance” за операции со висок 
ризик и обилна ескудација) Сетот се состои од :1.Тур 
прекривка да е со следните димензии мин. должина 
210cm х мин. широчина во горниот дел 225 cm и во 
долниот дел мин. 260cm кој е составен од интегриран 
дел за нозе со min. 125 cm, перинеален отвор мин. 5 
cm, супрапубичен отвор мин. 8 cm, дренажен отвор со 
напрсток без латекс, кеса за собирање на течност со 
вентил за сукција и мрежасто сито и екран,2. едно пар-
че прекривка за маса со зајакната зона од материјал 
филм/СМС мин.150cmХмин.190cm, 3. Минимум 2 ап-
сорбирачки крпи обложени со Polyester и Plyolefin 
30cmx40cm(+/-5%), 4.едно парче леплива трака 
2,5х20/24 cm(+/-5%).Сетот треба да поседува EN 
13795:2011 сертификат или МКС ЕН 13795 +  A1: 2013 
сертификат или еквивалентни. За параметрите апсорп-
тивна моќ 405ml/m2 и брзина на апсорција runoff 46% 
отстапувањата може да бидат +-5%. сет , количина 900 

4. Сет комплет одело, индивидуално изготвено и 
спакувано, составено од блуза со V израз со двојно 
подвиткани рабови со 2 џепа странично поставени во 
долниот дел и панталони со врвка. Изработени од мек 
неткаен текстил (4 слоен) -35 g/m2+-3% пропустлив за 
воздух и термоизолациски двослоен материјал. Сетот 
треба да поседува EN 13795:2011 сертификат или МКС 
ЕН 13795 +  A1: 2013 сертификат или еквивалентни.  
Величина Large.  комплет, количина 100 

5. СТЕРИЛНИ ХИРУРШКИ МАНТИЛИ - за еднок-
ратна употреба од петслоен СМММС материјал (по-
липропилен) непропустлив за течност и микроорга-
низми,со прозрачни и непропустливи зајакнати делови 
(од полипропилен) во различните зони на ракавите то-
ракс и абдомен), големина L (минимум 120цм)  израбо-
тени по стандард за висока заштита  МКС EN 13795 + 
A1:2013,  сет, количина 600 

6. СТЕРИЛНИ ХИРУРШКИ МАНТИЛИ - за еднок-
ратна употреба од петслоен СМММС материјал (по-
липропилен) непропустлив за течност и микроорга-
низми,со прозрачни и непропустливи зајакнати делови 
(од полипропилен) во различните зони на ракавите, то-
ракс и абдомен, големина ХL (минимум 140цм) изра-
ботени по стандард за висока заштита  МКС EN 13795 
+ A1:2013,  сет, количина 900 

7. Стерилна инцизиска фолија , полиуретанска со 
полиакрилатна лепенка, без  латекс 35cm x40cm  +5%, 
парче,  количина 20 

8. Стерилна навлака за камера од полипропилен, те-
лескопско навлекување и обратно – кабелско навлеку-
вање 14cm х250 cm +-5%, парче, количина 1000 

9. Хартија во ролна димензија        70 х70 цм,перфо-
рирана,  за покривање на медицински столови, двос-
лојна, од едната страна пластифицирана и непропуст-
лива, да не се кине лесно кога ке се налие со вода, дол-
жина на ролна 70 метри (+/- 5%), парче, количина 350 

10. Презервативи – изработени од природен ла-
текс,со лубрикант,  без резервоар, рок на траење мини-
мум 2 години, за медицинска употреба за сонда на ехо. 
парче,  количина 1200 

11. Нестерилни хируршки престилки изработени од 
полиетилен, 80cmx160cm +5%,  парче, количина 1200 

12. Самолепливи ПВЦ простирки за отстранување 
нечистотија пред ОП сала минимум 30 слојни, 115cm 
х60cm  +-  5%,  парче , количина 80 

13. Фластер од неткаен текстил во ролна, ширина 
10сm (изработен од 100% полиестер со површинска ма-
са 50г/м2  со акрилно лепило со површинска маса 
25г/м2 со заштитна хартија од задна страна која обеле-
жана за полесно сечење и има пресек на средината ) 
,должина 10m ±3%-,  парче, количина 200 

14. Фластер од неткаен текстил во ролна, ширина 
10сm (изработен од 100% полиестер со површинска ма-
са 50г/м2 со акрилно лепило со површинска маса 
25г/м2 со заштитна хартија од задна страна која обеле-
жана за полесно сечење и има пресек на средината ) 
,должина 10m ±3%-, парче,  количина 150 

15. Фластер од неткаен текстил во ролна, ширина 
20сm (изработен од 100% полиестер со површинска ма-
са 50г/м2  со акрилно лепило со површинска маса 
25г/м2 со заштитна хартија од задна страна која обеле-
жана за полесно сечење и има пресек на средината ) 
,должина 10m ±3%, парче,  количина 70 

16. ЛЕПЕНКА ЗА РАНА СТЕРИЛНА 10x9 цм  -со 
внатрешно впивливо перниче со дим.60х50мм од 100% 
вискоза со голема моќ на упивање, превлечено со по-
лиетиленски филм и носечка тканина од 100% полиес-
тер со леплив нанос (можно отстапување на бараните 
димензи од +/-3%),  парче, количина 300 

17. ЛЕПЕНКА ЗА РАНА СТЕРИЛНА 15Х9цм -со 
внатрешно впивливо перниче со дим.100х50мм од 
100% вискоза со голема моќ на упивање, превлечено со 
полиетиленски филм и носечка тканина од 100% поли-
естер со леплив нанос (можно отстапување на бараните 
димензи од +/-3%), парче, количина 150 

18. ЛЕПЕНКА ЗА РАНА СТЕРИЛНА 20Х10цм -со 
внатрешно впивливо перниче со дим.150х60мм од 
100% вискоза со голема моќ на упивање, превлечено со 
полиетиленски филм и носечка тканина од 100% поли-
естер со леплив нанос (можно отстапување на бараните 
димензи од +/-3%), парче, количина 100 

19. ЛЕПЕНКА ЗА РАНА СТЕРИЛНА 25Х10цм -со 
внатрешно впивливо перниче со дим.190х60мм од 
100% вискоза со голема моќ на упивање, превлечено со 
полиетиленски филм и носечка тканина од 100% поли-
естер со леплив нанос (можно отстапување на бараните 
димензи од +/-3%) ,  парче,  количина 200 

20. Стерилни хируршки четки за миење раце – со 
полиетиленски влакна и сунѓер, должина 90 mm x ши-
рина 50mm +/-5%,  парче,  количина 50 

21. Нестерилни подлоги за болни мин. 60цм х 90цм, 
целулозна вата, обложена од едната страна со непро-
пустлив и пластифициран слој и неткаен текстил од 
внатрешна страна. Впивливост min.2000ml  (+/- 5%), 
парче, количина 2500 

22. Стерилни скалпели од нерѓосувачки челик голе-
мина бр. 21, парче, количина 2000 

23. Стерилни скалпели од нерѓосувачки челик голе-
мина бр. 23,  парче,  количина 2000 

24. Стерилни скалпели од нерѓосувачки челик голе-
мина бр. 11, парче, количина 4000 

25. Стерилни скалпели од нерѓосувачки челик голе-
мина бр. 10,  парче,  количина 1000 

26. ПВЦ дводелен шприц без игла    2 ml,  парче,  
количина 10.000 

27. ПВЦ дводелен шприц без игла      5 ml,  парче,  
количина 30.000 
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28. ПВЦ дводелен шприц без игла    10 ml, парче,  
количина 30.000 

29. ПВЦ дводелен шприц без игла    20 ml,   парче,  
количина 20.000 

30. ПВЦ шприц без игла со клун во форма на конус 
50-60 ml,  парче,  количина  1000 

31. Стерилни инсулински игли од нерѓосувачки че-
лик и полипропилен 0,45X13mm +/-5%, парче,  количи-
на 300 

32. Стерилни обични остри игли од нерѓосувачки 
челик и полипропилен 0,9 x 40mm +/-5%, парче,  коли-
чина 30.000 

33. Стерилни остри игли од  нерѓосувачки челик и 
полипропилен - 0,8 x 40 mm +/-5%,  парче, количина 
10.000 

34. Стерилни остри игли од нерѓосувачки челик и 
полипропилен - 1,2x 40 mm +/-5%,  парче,  количина 
20.000 

35. Стерилни игли за вакум епрувети со навртка, од 
нерѓосувачки челик и полипропилен, стерилни за ед-
нократна употреба 21 G 0.8 mm X 38 mm +/-5%, парче,  
количина 500 

36. Пластичен адаптер – холдер за игли (адаптерот 
да одговара на понудените игли и епрувети  од ставка 
61), парче,  количина 10 

37. Стерилни хируршки ракавици од латекс, лесно 
напудрени -. Анатомска форма, со превртен раб, закри-
вени во пределот на прстите, со микрорапава површина 
Дебелина на дланка max. 0.14mm (единечно);  Должина 
на ракавица min. 260 mm; AQL max.1,0, сила при кине-
ње 9N Ниво на алергeни - протеини под ниво на детек-
ција ≤ 28 μg/g по ракавица (Lowry метод), вредностите 
се докажуваат со сертификат издаден од независни ла-
боратории Произведени без Mercapto и Thiuram акце-
лератори- да се достави сертификат од независна лабо-
раторија Производителот треба да ги исполнува BSCI 
стандардите или еквивалентни  и да достави деклара-
ција за успешно поминат аудит. Задолжително да се 
достават примероци во оригинално пакување со инди-
катор за стерилизација Да се достави декларација за ус-
кладеност на производот со директивите MDD 93/42 
EEC и PPE 89/686/EEC.  Димензија: од 6,5 ,  пар,  коли-
чина 910 

38. Стерилни хируршки ракавици од латекс, лесно 
напудрени -. Анатомска форма, со превртен раб, закри-
вени во пределот на прстите, со микрорапава површина 
Дебелина на дланка max. 0.14mm (единечно);  Должина 
на ракавица min. 260 mm; AQL max.1,0, сила при кине-
ње 9N Ниво на алергeни - протеини под ниво на детек-
ција ≤ 28 μg/g по ракавица (Lowry метод), вредностите 
се докажуваат со сертификат издаден од независни ла-
боратории Произведени без Mercapto и Thiuram акце-
лератори- да се достави сертификат од независна лабо-
раторија  Производителот треба да ги исполнува BSCI 
стандардите или еквивалентни  и да достави деклара-
ција за успешно поминат аудит. Задолжително да се 
достават примероци во оригинално пакување со инди-
катор за стерилизација Да се достави декларација за ус-
кладеност на производот со директивите MDD 93/42 
EEC и PPE 89/686/EEC.Димензија: од 7,0,  пар,  коли-
чина 3.500 

39. Стерилни хируршки ракавици од латекс, лесно 
напудрени -. Анатомска форма, со превртен раб, закри-
вени во пределот на прстите, со микрорапава површина 
Дебелина на дланка max. 0.14mm (единечно);  Должина 
на ракавица min. 260 mm; AQL max.1,0, сила при кине-
ње 9N Ниво на алергeни - протеини под ниво на детек-
ција ≤ 28 μg/g по ракавица (Lowry метод), вредностите 
се докажуваат со сертификат издаден од независни ла-
боратории Произведени без Mercapto и Thiuram акце-
лератори- да се достави сертификат од независна лабо-

раторија Производителот треба да ги исполнува BSCI 
стандардите или еквивалентни  и да достави деклара-
ција за успешно поминат аудит. Задолжително да се 
достават примероци во оригинално пакување со инди-
катор за стерилизација Да се достави декларација за ус-
кладеност на производот со директивите MDD 93/42 
EEC и PPE 89/686/EEC. .Димензија: од 7,5,  пар, коли-
чина 5000 

40. Стерилни хируршки ракавици од латекс, лесно 
напудрени -. Анатомска форма, со превртен раб, закри-
вени во пределот на прстите, со микрорапава површина 
Дебелина на дланка max. 0.14mm (единечно);  Должина 
на ракавица min. 260 mm; AQL max.1,0, сила при кине-
ње 9N Ниво на алергeни - протеини под ниво на детек-
ција ≤ 28 μg/g по ракавица (Lowry метод), вредностите 
се докажуваат со сертификат издаден од независни ла-
боратории Произведени без Mercapto и Thiuram акце-
лератори- да се достави сертификат од независна лабо-
раторија Производителот треба да ги исполнува BSCI 
стандардите или еквивалентни  и да достави деклара-
ција за успешно поминат аудит. Задолжително да се 
достават примероци во оригинално пакување со инди-
катор за стерилизација Да се достави декларација за ус-
кладеност на производот со директивите MDD 93/42 
EEC и PPE 89/686/EEC.  Димензија: од 8,0,  пар, коли-
чина 4000 

41. Стерилни хируршки ракавици од латекс, лесно 
напудрени . Анатомска форма, со превртен раб, закри-
вени во пределот на прстите, со микрорапава површина 
Дебелина на дланка max. 0.14mm (единечно);  Должина 
на ракавица min. 260 mm; AQL max.1,0, сила при кине-
ње 9N Ниво на алергeни - протеини под ниво на детек-
ција ≤ 28 μg/g по ракавица (Lowry метод), вредностите 
се докажуваат со сертификат издаден од независни ла-
боратории Произведени без Mercapto и Thiuram акце-
лератори- да се достави сертификат од независна лабо-
раторија  Производителот треба да ги исполнува BSCI 
стандардите или еквивалентни  и да достави деклара-
ција за успешно поминат аудит. Задолжително да се 
достават примероци во оригинално пакување со инди-
катор за стерилизација Да се достави декларација за ус-
кладеност на производот со директивите MDD 93/42 
EEC и PPE 89/686/EEC. Димензија:  8,5, пар, количина 
2000 

42. Стерилни хируршки ракавици од латекс без 
талк . Анатомска форма, со превртен раб, закривени во 
пределот на прстите, Oбложени од внатре со синтеч-
тички слој, микрорапава површина Дебелина во преде-
лот на дланката 0.19-0.23mm (единечно);  Должина на 
раквица 270mm/min; AQL 0,65; сила при кинење мини-
мум 12N Ниво на протеини  < 10 μg/g по ракавица 
(Lowry метод) – да се достави тест од независна лабо-
раторија Тест на специфични алергени кои покажуваат 
ниво на специфични протеини <0.050 μg/g на ракавица 
под ниво на детекција – вредноста мора да се докаже 
со FITkit test спрема ASTM D7247 Производителот тре-
ба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивален-
тни  и да достави декларација за успешно поминат ау-
дит. Произведени без Меркапто (Mercapto) акселератор 
и Тиурам (Thiuram) - да се достави сертификат од неза-
висна лабораторија  Задолжително да се достават при-
мероци во оригинално пакување со индикатор за стери-
лизација Да се достави декларација за ускладеност на 
производот со директивите MDD 93/42 EEC и PPE 89 
Димензија: 6,5, пар,  количина 500 

43. Стерилни хируршки ракавици од латекс без 
талк Анатомска форма, со превртен раб, закривени во 
пределот на прстите, Oбложени од внатре со синтеч-
тички слој, микрорапава површина Дебелина во преде-
лот на дланката 0.19-0.23mm (единечно);  Должина на 
раквица 270mm/min; AQL 0,65; сила при кинење мини-
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мум 12N Ниво на протеини  < 10 μg/g по ракавица 
(Lowry метод) – да се достави тест од независна лабо-
раторија Тест на специфични алергени кои покажуваат 
ниво на специфични протеини <0.050 μg/g на ракавица 
под ниво на детекција – вредноста мора да се докаже 
со FITkit test спрема ASTM D7247 Производителот тре-
ба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивален-
тни  и да достави декларација за успешно поминат ау-
дит. Произведени без Меркапто (Mercapto) акселератор 
и Тиурам (Thiuram) да се достави сертификат од неза-
висна лабораторија. Задолжително да се достават при-
мероци во оригинално пакување со индикатор за стери-
лизација Да се достави декларација за ускладеност на 
производот со директивите MDD 93/42 EEC и PPE 89 . 
Димензија: 7,0,  пар,  количина 2000 

44. Стерилни хируршки ракавици од латекс без 
талк. Анатомска форма, со превртен раб, закривени во 
пределот на прстите, Oбложени од внатре со синтеч-
тички слој, микрорапава површина Дебелина во преде-
лот на дланката 0.19-0.23mm (единечно);  Должина на 
раквица 270mm/min; AQL 0,65; сила при кинење мини-
мум 12N Ниво на протеини < 10 μg/g по ракавица 
(Lowry метод) – да се достави тест од независна лабо-
раторија Тест на специфични алергени кои покажуваат 
ниво на специфични протеини <0.050 μg/g на ракавица 
под ниво на детекција – вредноста мора да се докаже 
со FITkit test спрема ASTM D7247 Производителот тре-
ба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивален-
тни  и да достави декларација за успешно поминат ау-
дит. Произведени без Меркапто (Mercapto) акселератор 
и Тиурам (Thiuram) да се достави сертификат од неза-
висна лабораторија Задолжително да се достават при-
мероци во оригинално пакување со индикатор за стери-
лизација Да се достави декларација за ускладеност на 
производот со директивите MDD 93/42 EEC и PPE 89  
Димензија: 7,5, пар,  количина 3000 

45. Стерилни хируршки ракавици од латекс без 
талк. Анатомска форма, со превртен раб, закривени во 
пределот на прстите, Oбложени од внатре со синтеч-
тички слој, микрорапава површина Дебелина во преде-
лот на дланката 0.19-0.23mm (единечно);  Должина на 
раквица 270mm/min; AQL 0,65; сила при кинење мини-
мум 12N Ниво на протеини  < 10 μg/g по ракавица 
(Lowry метод) – да се достави тест од независна лабо-
раторија Тест на специфични алергени кои покажуваат 
ниво на специфични протеини <0.050 μg/g на ракавица 
под ниво на детекција – вредноста мора да се докаже 
со FITkit test спрема ASTM D7247 Производителот тре-
ба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивален-
тни  и да достави декларација за успешно поминат ау-
дит. Произведени без Меркапто (Mercapto) акселератор 
и Тиурам (Thiuram) да се достави сертификат од неза-
висна лабораторија Задолжително да се достават при-
мероци во оригинално пакување со индикатор за стери-
лизација Да се достави декларација за ускладеност на 
производот со директивите MDD 93/42 EEC и PPE 89 . 
Димензија: 8,0, пар, количина 2000 

46. Стерилни хируршки ракавици од латекс без 
талк. Анатомска форма, со превртен раб, закривени во 
пределот на прстите, Oбложени од внатре со синтеч-
тички слој, микрорапава површина Дебелина во преде-
лот на дланката 0.19-0.23mm (единечно);  Должина на 
раквица 270mm/min; AQL 0,65; сила при кинење мини-
мум 12N Ниво на протеини  < 10 μg/g по ракавица 
(Lowry метод) – да се достави тест од независна лабо-
раторија Тест на специфични алергени кои покажуваат 
ниво на специфични протеини <0.050 μg/g на ракавица 
под ниво на детекција – вредноста мора да се докаже 
со FITkit test спрема ASTM D7247 Производителот тре-
ба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивален-
тни  и да достави декларација за успешно поминат ау-

дит. Произведени без Меркапто (Mercapto) акселератор 
и Тиурам (Thiuram) да се достави сертификат од неза-
висна лабораторија Задолжително да се достават при-
мероци во оригинално пакување со индикатор за стери-
лизација Да се достави декларација за ускладеност на 
производот со директивите MDD 93/42 EEC и PPE 89 
Димензија: 8,5,  пар,  количина 1000 

47. Прегледни ракавици за високо ризични проце-
дури од природен латекс со амбидекстрична форма, без 
талк, нестерилни, со превртен раб, со текстура по над-
ворешната површина и хлорирана внатрешна пов-
ршина. Дебелина на ракавиците: во пределот на прсти 
0,40 мм, дланка 0,35 мм, раб (каф) 0,20 мм, должина од 
минимум 300 мм, сила на кинење минимум 33N. Ниво 
на латекс протеини под 15µg/g, пропустливост AQL 
1.5. Ракавиците да бидат класифицирани како класа I 
согласно Директивата за медицински производи - 
MDD 93/42/EEC и категорија III според Директивата за 
лично заштитно средство - PPE 89/686/ EEC или екви-
валенти, опфаќајќи ги стандардите или еквиваленти на 
EN 455 (1-4), EN 420, EN 388, EN 374, ASTM F1671 и 
ASTM D6978. Големина L ,  парче,  количина 2.500 

48. Стерилни "дупли систем" (2 пара) хируршки ра-
кавици од латекс со анатомска форма, без талк, превр-
тен раб со означена големина. Внатрешен пар на рака-
вици со темна боја (индикатор при кинење на надво-
решниот пар ракавици) со надворешна и внатрешна по-
лимеризирана површина. Надворешен пар во светла 
боја, со микро текстура  на надворешната страна и хло-
рирани на внатрешната површина.  Должина на двата 
пара ракавици најмалку 285 мм, дебелина на двата пара 
ракавици минимум: во пределот на прсти 0.20-0.22 мм, 
дланка 0.19-0.21 мм и предел на каф 0.15-0.16 мм, сила 
на кинење минимум 13.25N и (AQL) ≤ 0.65. Стерилизи-
рани со гама зраци. Ракавиците да бидат класифицира-
ни согласно Директивата за лично заштитно средство - 
PPE 89/686/ EEС и како IIa класа според Директивата 
за медицински производи - MDD 93/42/EEC или екви-
валенти, опфаќајќи ги стандардите или еквиваленти на 
EN 455-1,-2-3-4, EN 420. Големина 7½, 8, 8½, пар, ко-
личина 250 

49. Стерилни хируршки ракавици од латекс со ана-
томска форма, без талк, за микрохирургија, превртен 
раб со означена големина, надворешна (работна) хло-
рирана површина со текстура, а внатрешна со полимер-
обложена површина. Должина на ракавиците од нај-
малку 285 мм, дебелина минимум: во пределот на пр-
сти 0.18-0.19 мм, дланка 0.16-0.17 мм и предел на каф 
0.14-0.15 мм, сила на кинење минимум 15.02N, (AQL) 
на 0.65 и стерилизирани со радијација.  Ракавиците да 
бидат класифицирани согласно Директивата за лично 
заштитно средство - PPE 89/686/ EEC и како IIa класа 
според Директивата за медицински производи - MDD 
93/42/EEC или еквиваленти,   опфаќајќи ги стандардите 
или еквиваленти на EN 455-1,-2-3-4, EN 420. Големина 
7½, 8, 8½, пар, количина 250 

50. Стерилни хируршки ракавици од латекс со ана-
томска форма, без талк, превртен раб со означена голе-
мина, надворешна текстурирана (работна) површина, а 
внатрешна со полимер-обложена површина. Должина 
на ракавиците од најмалку 285 мм, дебелина минимум: 
во пределот на прсти 0.23-0.24 мм, дланка 0.20-0.21 мм 
и предел на каф 0.18-0.19 мм, сила на кинење минимум 
16.08N, (AQL) ≤ 0.65 и стерилизирани со гама зраци 
(R). Ракавиците да бидат класифицирани како IIa класа 
согласно Директивата за медицински производи - 
MDD 93/42/EEC и категорија III според Директивата за 
лично заштитно средство - PPE 89/686/ EEC или екви-
валенти,  опфаќајќи ги стандардите или еквиваленти на 
EN 455-1,-2-3-4, EN 420, EN 374 и ASTM F1671. Голе-
мина 7½, 8, 8½,  пар, количина 250 
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51. Медицински несстерилни прегледни ракавициза 
еднократна употреба изработени од латекс или нитрил 
, без талк. Величини М, L, XL.  Ракавиците да се цврс-
ти и елестични , да не се кинат лесно. Избраниот пону-
дувач при првите нарачки да достави 20  пластични 
диспанзери држачи соодветни на понуденото кои може 
да се монтираат на ѕид.  парче,  количина 130.000 

52. Хидрофибер облога со хидроколоиден слој за 
оперативна рана со димензии 9 х25 cm , парче, количи-
на 50 

53. Хидрофибер облога со хидроколоиден слој за 
оперативна рана со димензии 9х 35 cm, парче, количи-
на 50 

54. Хидрофибер облога со хидроколоиден слој AG 
јони за оперативна рана 9х25cm, парче, количина 30 

55. Антибактериска хидрофибер облога со засилени 
нити, сребрени јони, ЕДТА и Бензентониум хлорид ди-
мензија должина 10cm х ширина 10 cm +-5%,   парче, 
количина 80 

56. Антибактериска хидрофибер облога со засилени 
нити, сребрени јони, ЕДТА и Бензентониум хлорид ди-
мензија должина 15cm х ширина 15cm+-5%,  парче,  
количина 50 

57. Стерилен фластер за прицврстување ИВ канила 
со димензија 9см х 6см од носечка ткаенина од 100% 
полиестер со 2/3 прорез на средината на фластерот и со 
блазиница со дим.20мм х 23мм од високо впојни вис-
козни влакна превлечени со перфориран полиетилен-
ски филм кој не дава слепување со местото на убодот 
(+/- 5%), парче,  количина 6000 

58. Нестерилен фиксатор за фиксација на назогас-
трични и дуоденални сонди од неткаен полипропилен 
обложен со тенок силиконски слој, хипоалергено акри-
латно лепило, без латекс, анатомски прилагоден, мини-
мизира ризик од мацерирање, иритација и оштетување 
на кожа со димензии должина 8.0х ширина 8.7 cm (со 
најмало и најголемо отстапување во сите нумерички 
параметри од 5%), парче, количина 100 

59. Нестерилен фиксатор за фиксација на уринарни 
катетри од неткаен полипропилен обложен со тенок си-
ликонски слој од леплива страна, хипоалергено акрилат-
но лепило, без латекс со димензии должина 8.1cm x ши-
рина 10.3 cm (со најмало и најголемо отстапување во си-
те нумерички параметри од 5%),  парче, количина 100 

60. Стерилен фиксатор за фиксација на сите перку-
тани катетери и дренови со дијаметар од CH12-CH22. 
Оневозможува изместување, помрднување, свиткување 
како и ненамерно остранување. Содржи хидроколои-
ден слој со специјална вдлабнатина-лежиште за смес-
тување на дрен или катетер, фиксирачки двојно лепли-
ви крилца за фиксација на дрен или катетер во ле-
жиште. Лепливи рабови од неткаен полипропилен об-
ложен со тенок слој на силикон за заштита на околната 
кожа, без латекс, поединечно стерилно пакувани со ди-
мензии должина 9.1 cm x ширина 10 cm. (со најмало и 
најголемо отстапување во сите нумерички параметри 
од 5%),  парче,  количина 100 

61. Стерилен сет од гази  кој треба да содржи: ми-
нимум  6 парчиња компреса од газа должина 10cm и 
ширина 10cm, 20нитна +/- 5% минимум 16 слојна ( ис-
тата да не го менува обликот при растегнување) ,  и ми-
нимум 4 парчиња тампони од газа бр.3. Сетот треба да 
е изработен по стандард EN 140799(за газа), сет ,   ко-
личина 15.000 

62. Стерилен сет за преврска – хирургија составен 
од 1 парче ватиранец должина 25cm х ширина 12cm +/-
5%, 8 парчиња операциска компреса од газа должина 
20cm х ширина 10cm +/-5% минимум 12 слојна, мини-
мум 6 парчиња тампон од газа број 3 со гумичка. Сетот 
треба да е изработен по стандард EN 14079 (за газа), 
сет, количина 100 

63. Стерилен сет од минимум 2 операциски компре-
си од газа должина 50cm х ширина 50 cm +/-5%, мини-
мум 4 слојна, со рентген трака со ракохват, сет, коли-
чина 200 

64. Стерилен сет со минимум 20 операциски компре-
си од газа должина 20cm х ширина 10cm +/-5%, мини-
мум 16 слојна, со рентген трака. Сетот треба да е израбо-
тен по стандард EN 14079 (за газа),  сет, количина 200 

65. Стерилен сет од минимум 2 операциски компре-
си од газа должина 50cmх ширина 50 cm +/-5%, мини-
мум 4 слојна, со рентген трака и ракохват, минимум 20 
операциски компреси од газа 20cm x10 cm +/-5% мини-
мум 16 слојна, со рентген трака, сет, количина 150 

66. Чистач – сунѓерче за термокаутер кој се детек-
тира на рентген,стерилно, со лепило на задната страна, 
димензија 5х5 cm , парче, количина 50 

67. Кутивче со магнет за игли на операција, нумери-
рано со скала од 1 до 15, стерилно, парче, количина 50 

68. Заштитна капа за собирање пот, за еднократна 
употреба, со вградена лента за апсорбција на потта, од 
неткаен текстил, со дел за затварање на вратот, ширина 
17 cm , парче, количина 300 

69. Заштитна капа за долга коса, шарена, од неткаен 
текстил и ластик на долниот дел, за еднократна упот-
реба, парче, количина 1200 

70. Стерилна впивлива крпа за раце во бела боја 
направена од полиестер и целулоза, со димензија 
69x37cm (развиена површина) по две во сет,  сет, коли-
чина 600 

71. Хидрофибер полиуретанска пена облога со си-
ликонски адхезивени рабови 10х25цм,  парче, количи-
на 60 

72. Тенка хидроколидна облога со дебелина до 1мм 
од повеќеслоен хидроколид и пектин 15х15cm,  парче, 
количина 100 

73. Трослојни хируршки маски ,   со набори, непро-
ѕирни, со стегач на нос,  ластици за  фиксација, за ед-
нократна употреба, од  неткаен текстил- полипропилен 
,  парче, количина 30.000 

74. Хируршка маска со врвки од непроткаен мате-
ријал во минимум 3 слоја, назален клип за фикса-
ција,лента за анти-рефлекс и против замаглување на 
очилата и вграден визер за дополнителна заштита од 
течности. парче, количина 100 

75. Респираторна  маска со заштита KN95 која зад-
ржува аеросоли, честички прашина, смог, бактерии и 
полен. За повеќекратна употреба. Универзална голе-
мина. парче,  количина 10.000 

76. Хируршки стерилен сет за ендоскопски процеду-
ри составен од прекривка со димензија 175cmх240cm со 
кеса за собирање на течност и мрежасто сито -1парче,  
прекривка за маса со зајакната зона  100cmx150cm-
1парче, прекривка 150х100cm-1 парче, абсорбирачки кр-
пи 40х40-2 парчиња, една вазелинска компреса најмалку 
три пати импрегнирана со повидон јод 10х10cm, пласти-
чен сад бубрежњак -1 парче, прекривка за обвивање 
100х100cm-1парче. Дозволено отстапување од димензи-
ите +/- 2%, сет, количина 100 

77. Дводелни стерилни сукциски кеси од транспарен-
тен полиетилен, атдхезивни со синтетиска гума и акри-
лат. Димензија 43х38cm +/-2%, парче, количина 300 

78. Стерилен сет за трансплантација изработен од 
неткаен текстил и ПЕ фолија кој треба да содржи ми-
нимум:   СОГЛАСНО ТЕХНИЧКАТА СПЕЦИФИКА-
ЦИЈА,  СЕТ,  КОЛИЧИНА 25 

79. Стерилен сет за PNL  (перкутана нефролитото-
мија) од полипропилен материјал (со абсорптивна моќ 
405ml/m2 и брзина на апсорбција runoff 46%) и зашти-
тата од рефлексија на ОП светла-(“highperformance” за 
операции со висок ризик и обилна ескудација).  Сетото 
се состои од: 1.Прекривка  со следните димензии мин. 
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Должина 335cm х мин. Широчина во горниот дел 
260cm и во долниот дел 200cm, со абдоминален хи-
руршки отвор 27cm x 33cm, перфорирана инцизиска 
фолија 14cm х 20cm, со интегрирана кеса за собирање 
на течности заедно со дренажна цефка и прекривка за 
потпирачот за раце. (+/-5%). 2.Бела целулозна крпа од 
неткаен материјал што апсорбира течности 90цм 
х100цм. (+/-5%). 3. Прекривка за маса со зајакната зона 
од материјал филм/СМС мин. 150х190cm(+/-5%). 4. 
Прекривка за масичка со инструменти мин.80cm x 
145cm (+/-5%). 5. Минимум 4 апсорбирачки крпи обло-
жени со Polyester и Plyolefin 30cmx40cm(+/-5%).  сет, 
количина 25 

80. Газа -100% хидрофилно белено памучно пре-
диво, ширина 80cm,  должина 100m, густина на ткаење 
мин.12/8 нишка на см2, тежина мин.27г/м2, со сила на 
кинење хоризонтално 60N и вертикално 35N со апсорп-
ција минимум  10,5г/г , топа, количина  150 

81. Нестрилен заштитен мантил за еднократна упот-
реба изработен од неткаен  текстил од полипропилен 
со површина на маса 50gr/ м²  ± 3%.  Да е непропустлив 
за течност и микроорганизми. Со долги ракави со лас-
тик на ракавот и со врвки за врзување од задна страна. 
Димензии L со мин. Должина 120цм. Димензии XL со 
мин. должина  140цм. парче, количина 3000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 

- Задолжително доставувaње на мостри  за секој  
дел од техничката спецификација,  а за ракавиците да 
се достави од секој дел по една мостра и плус една  ку-
тија од оригиналното пакување како би се видело дали 
кутиите поседуваат индикатор за стерилност кој ја оп-
ределува нивната без- Проспект со детален опис и фо-
тографии од предметот на набавка, согласно барањата 
на описот од техничката спецификацоја, чија веродос-
тојност економскиот оператор е должен да ја потврди 
доколку тоа го побара договорниот орган. (од проспек-
тите треба да се утврди дали понудените стоки во це-
лост одговараат на барањата утврдени во техничката 
спецификација). Во доставената документација (ката-
лог, брошура  да ги обележите понудените производи 
со маркер или заокружување, заради попрецизна детек-
ција на истите...) - Со понудата да се достави детален 
технички опис на понудените материјали бедност за 
работа во хируршки гранки (да се дстави кутија само за 
стерилните ракавици). - Согласно техничката специфи-
кација, Задолжително доставување сертификати или 
уверенија во фотокопија издадени од надлежни органи 
за контрола за квалитет со признаена компетентност,а 
кои ја тестираат погодноста на производите кои  се ну-
дат, што јасно била утврдена со упатувањата кон спе-
цификациите и стандардите за оние ставки за кои е на-
ведено во техничката спецификација, да се достават 
наведените сертификати или нивни еквиваленти. 

- сертификати и извештаи издадени од надлежни 
тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

- За сите делови да достави -Решение/одобрение за 
ставање во промет на медицинско средство/готов 
лек/медицинско помагало. за секоја дел и ставка по-
себно, запишано во регистарот на медицински средства 
достапни во Р.М. издадено од надлежен орган во Р.М. 
(освен за дел  бр. 12 -Сamoleplivi ПВЦ prostirki), - За 
дел 77  Економскиот оператор за понудените стоки да 
достави одобрение/решение за ставање во промет на 
медицинско средство/готов лек/медицинско помагало 
или да достави потврда од МАЛМЕД дека доколку би-
дат избрани во некоја тендерска постапка МАЛМЕД ке 
им издаде дозвола за увоз. 

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

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

9.12.2021 година во 12:00 часот 
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V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
1.12.2021 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2021 
година во 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 9.12.2021 во 12:00 часот, место: ЈЗУ Универ-
зитетска Клиника за урологија 2 кат 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 9.11.2021 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 19080/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

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

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

пошта: gbarsov@yahoo.com телефон/факс: 075 254700/ 
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: 
Набавки на работи за ангажирање на трети лица 

за зимско одржување на државните патишта на те-
риторија на  Подружница Скопје, Битола, Велес, 
Штип и Автопат 

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

Реализирање, со какви било средства, утврдени од до-
говорниот орган 

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

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: 8 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 

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

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

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

- договорниот орган има објавено претходно ин-
формативно известување Набавка на работи-ангажира-
ње на трети лица за зимско одржување на државни па-
тишта на територија на Под.Скопје,Битола,Велес,Штип 
и Автопат 

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

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

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [2.00%] 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД ОБРАЗЕЦ 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-

гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 
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Да располага односно  да поседува  со толкав  број 
на обучен технички  персонал-возачи и ракувачи за мо-
торните возила и  градежни машини со валидни возач-
ки дозволи, со колкав број на моторни товарни возила 
и  градежни машини ќе конкурира во оваа постапка. 

- 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: 

За Соодветната техничка опрема (моторно товарно 
возило/градежна машина) да поседува  сообраќајна 
книшка, за извршување на овој вид на работи, која ќе 
ги  задоволува во целост карактеристиките дадени во 
Техничката спецификација од оваа постапка при што 
секое возило може да учествува само за еден дел (едно 
возило –еден пункт) 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 1.12.2021 
година во 10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
23.11.2021 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.11.2021 
година во 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 1.12.2021 во 10:00 часот, место: Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 9.11.2021 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска 

телефон:  +389-2-55 12 400 
телефакс: +389-2-55 12 401 

 
Претплатата за 2021 година изнесува 12.200 денари. 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации: 15 дена. 

Жиро-сметка: 300000000188798. 
Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје. 
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