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2974. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО  

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
сигурност во железничкиот систем, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 30 јули 2021 годи-
на. 

  
Бр. 08-3672/1   Претседател на Република 

30 јули 2021 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ 
ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
Член 1 

Во Законот за сигурност во железничкиот систем 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 
166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 
и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ број 22/20), во член 13 во ставот (5) зборо-
вите: „издадените потврди“ се заменуваат со зборо-
вите: „издадената потврда за техничка исправност на 
возилата“. 

 
Член 2 

(1) Одредбата од членот 13 став (6) од Законот за 
сигурност во железничкиот систем („Службен весник 
на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11, 
158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 
31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија” број 22/20), 
за работите на одржување за средни и големи поправки 
на влечени железнички возила (патнички и товарни ва-
гони), кои се однесуваат на субјектот задолжен за од-
ржување на железничките возила-превозник, нема да 
се применува 12 месеци од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон.  
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(2) До започнување на примена на одредбата од 
членот 13 став (6) од Законот за сигурност во желез-
ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 
42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 
35/18 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија” број 22/20), работите на одржување за 
средни и големи поправки на влечени железнички 
возила (патнички и товарни), кои се однесуваат на 
субјектот задолжен за одржување на железнички 
возила-превозник, ќе ги врши правното лице основано 
од Владата на Република Северна Македонија кое е 
регистрирано за вршење на дејноста одржување на 
железнички возила и ги исполнува условите согласно 
со Законот за сигурност во железничкиот систем 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 
166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 
и 64/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија” број 22/20). 

 
Член 3 

Се овластува Законодавно - правната комисија на 
Собранието на Република Северна Македонија да 
утврди пречистен текст на Законот за сигурност во 
железничкиот систем. 

 
Член 4 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË SIGURISË NË 

SISTEMIN HEKURUDHOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Sigurisë në Sistemin Hekurudhor (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 48/10, 23/11, 
53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 
193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18, 64/18 dhe 
“Gazeta Zyrtare e  Republikës së Maqedonisë së Veriut” 
nr. 22/20), në nenin 13 paragrafin 5, fjalët “vërtetimet e 
lëshuara” ndryshohen me fjalët “vërtetimet e lëshuara për 
rregullshmërinë teknike të automjeteve”.   

 
Neni 2 

(1) Dispozitat e nenit 13 paragrafi (6) të Ligjit të 
Sigurisë në Sistemin Hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" Nr. 48/10, 23/11, 53/11, 
158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 
31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18, 64/18 dhe Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nr. 
22/2020), për punët e mirëmbajtjes për riparime mesatare 
dhe të mëdha të automjeteve tërheqëse hekurudhore 
(vagonë për udhëtarë dhe mallra), të cilat i referohen 
subjektit përgjegjës për mirëmbajtjen e automjeteve 
hekurudhore - transportuese,  nuk do të zbatohen 12 muaj 
nga hyrja në fuqi të këtij ligji. 

(2) Deri në fillimin e zbatimit të dispozitës së nenit 13 
paragrafi (6) të Ligjit të Sigurisë në Sistemin Hekurudhor 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
48/10, 23/11, 53 / 11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 
166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18, 
64/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut numër 22/20), punët e mirëmbajtjes për riparime 
mesatare dhe të mëdha të automjeteve tërheqëse 
hekurudhore (vagonë për udhëtarë dhe mallra), të cilat i 
referohen subjektit përgjegjës për mirëmbajtjen e 
automjeteve hekurudhore - transportuese, do të kryhet nga 
personi juridik i themeluar nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, që është i regjistruar për kryerjen e 
veprimtarisë së mirëmbajtjes së automjeteve hekurudhore 
dhe i plotëson kushtet në përputhje me Ligjin e Sigurisë në 
Sistemin Hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republika e 
Maqedonisë "Nr. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 
163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16 , 52/16, 
63/16, 71/16, 35/18, 64/18 dhe “Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 22/20). 

 
Neni 3 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst 
të zbardhur të Ligjit të Sigurisë në Sistemin Hekurudhor. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.  

__________ 
2975. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 
на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО  

ЗЕМЈИШТЕ 
 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за земјоделското земјиште, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 30 јули 2021 годи-
на. 

  
Бр. 08-3673/1   Претседател на Република 

30 јули 2021 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за земјоделското земјиште („Службен 
весник на Република Македонија број 135/2007, 18/11, 
148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 
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130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 161/19), по членот 37-а се додава нов член 37-б, 
кој гласи: 

                                                     
„Член 37-б 

Укинување на изјавата за раскинување 
 
Физичките и правните лица на кои им е раскинат 

договорот за закуп согласно со членот 37-а од овој за-
кон можат да поднесат барање до Министерството за 
укинување на изјавата за раскинување на договорот за 
закуп доколку до денот на предавањето односно одзе-
мањето на владението на земјоделското земјиште пред-
мет на договорот достават доказ за платена закупнина 
со казнена камата за задоцнето плаќање на закупнината 
и доказ за платен надоместок на штета во висина на го-
дишната закупнина за периодот за кој земјоделското 
земјиште го владееле без правен основ. 

Министерот во рок од 30 дена од денот на приемот 
на барањето со доказите од ставот 1 на овој член доне-
сува решение за укинување на Изјавата за раскинување 
на договорот за закуп и за продолжување на важењето 
на договорот за закуп. 

Решението од ставот 2 на овој член заедно со дого-
ворот за закуп кој бил раскинат со изјавата за раскину-
вање претставуваат правен основ за запишување во 
Агенцијата за катастар на недвижности на правото на 
закуп на катастарските парцели предмет на договорот 
кој бил раскинат со изјавата за раскинување. 

Барањето од ставот 1 на овој член кое не ги содржи 
потребните докази или кое не е поднесено во законски-
от рок, ќе се одбие како неосновано.“. 

 
Член 2 

Физичките и правните лица на кои поради неплате-
на закупнина им е раскинат договорот за закуп во пе-
риод од една година пред денот на влегувањето во сила 
на овој закон, а земјоделското земјиште предмет на до-
говорот е сe уште во нивно владение можат во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон 
да поднесат барање за укинување на изјавата за раски-
нување на договорот за закуп. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член, физичките и 
правните лица се должни да достават доказ за платена 
закупнина со казнена камата за задоцнето плаќање на 
закупнината и доказ за платен надоместок на штета во 
висина на годишната закупнина за периодот за кој зем-
јоделското земјиште го владееле без правен основ. 

Министерот во рок од 30 дена од денот на приемот 
на барањето од ставот 1 на овој член со доказите од 
ставот 2 на овој член и по претходно обезбеден запис-
ник од извршен инспекциски надзор од Државниот 
инспекторат за земјоделство за владение на земјиштето 
за кое се бара укинување на Изјавата за раскинување 
на договорот за закуп, донесува решение за укинување 
на Изјавата за раскинување на договорот за закуп и за 
продолжување на важењето на договорот за закуп. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.  

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT TË TOKËS 

BUJQËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Tokës Bujqësore (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 135/2007, 
148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 
130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16” 
dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” numër  161/19) pas nenit 37-a shtohet nen i ri 37-b 
siç vijon: 

                                                    
“Neni 37-b 

Anulimi i deklaratës për prishje 
 
Personat fizikë dhe juridikë të cilëve u është prishur 

marrëveshja për qira në pajtim me nenin 37-a të këtij ligji 
mund të parashtrojnë kërkesë në ministri për anulimin e 
deklaratës për prishjen e marrëveshjes për qira nëse deri në 
ditën e dorëzimit, përkatësisht sekuestrimit të zotërimit të 
tokës bujqësore, lëndë e marrëveshjes, dorëzojnë dëshmi 
për qira të paguar me kamatë ndëshkuese për pagesë të 
vonuar të qirasë dhe dëshmi për kompensim të paguar të 
dëmit në lartësi të qirasë vjetore për periudhën për të cilën 
tokën bujqësore e kanë zotëruar pa bazë juridike.  

Ministri në afat prej 30 ditësh nga pranimi i kërkesës 
me dëshmitë sipas paragrafit 1 të këtij neni miraton 
aktvendim për anulimin e deklaratës për prishjen e 
marrëveshjes për qira dhe për vazhdimin e vlefshmërisë së 
marrëveshjes për qira. 

Aktvendimi sipas paragrafi 2 të këtij neni së bashku me 
marrëveshjen për qira që është anuluar me deklaratën për 
prishje paraqesin bazë juridike për regjistrim në Agjencinë 
e Kadastrës së Patundshmërive të së drejtës për qira të 
parcelave kadastrale lëndë e marrëveshjes që është anuluar 
me deklaratën për prishje. 

Kërkesa sipas paragrafit 1 të këtij neni që nuk i 
përmban dëshmitë e nevojshme ose që nuk është 
parashtruar në afatin ligjor, do të refuzohet si e pabazë.”. 

 
Neni 2 

Personat fizikë dhe juridikë të cilëve për shkak të qirasë 
së papaguar u është prishur marrëveshja për qira në 
periudhën prej një viti para ditës së hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, ndërkaq toka bujqësore lëndë e marrëveshjes është 
ende në zotërim të tyre mundet në afat prej 60 ditëve nga 
hyrja në fuqi e këtij ligji të parashtrojnë kërkesë për 
anulimin e deklaratës për prishjen e marrëveshjes për qira. 

Me kërkesën sipas paragrafit 1 të këtij neni, personat 
fizikë dhe juridikë janë të detyruar të dorëzojnë dëshmi për 
qira të paguar me kamatë ndëshkuese për pagesë të vonuar 
të qirasë dhe dëshmi për kompensim të paguar të dëmit në 
lartësi të qirasë vjetore për periudhën për të cilën tokën 
bujqësore e kanë zotëruar pa bazë juridike. 
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Ministri në afat prej 30 ditëve nga pranimi i kërkesës 
sipas paragrafit 1 të këtij neni me dëshmitë sipas paragrafi 
2 të këtij neni dhe me procesverbal të siguruar paraprakisht 
nga mbikëqyrja e kryer inspektuese nga Inspektorati 
Shtetëror i Bujqësisë për zotërim të tokës për të cilën 
kërkohet anulimi i deklaratës për prishjen e marrëveshjes 
për qira, miraton aktvendim për anulimin e deklaratës për 
prishjen e marrëveshjes për qira dhe për vazhdimin e 
vlefshmërisë së marrëveshjes për qira. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën zyrtare 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

__________ 
2976. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 
на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за високото образование, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 30 јули 2021 годи-
на. 

  
Бр. 08-3674/1   Претседател на Република 

30 јули 2021 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 1 

Во Законот за високото образование* („Службен 
весник на Република Македонија“ број 82/18), во член 
187 ставот (1) се менува и гласи: 

„(1) На лицето избрано во  наставно - научно звање 
или наставно звање му престанува работниот однос 
согласно со прописите за работни односи.“. 

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), 
кои гласат: 

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, заради 
непречено вршење на дејноста на високообразовната 
установа, по претходно барање на работникот, а со сог-
ласност на наставно-научен совет, еднаш годишно мо-
же да се продолжи договорот за вработување на лицето 
избрано во наставно - научно или наставно звање, до 
завршување на учебната година во која ги исполнува 
условите за стекнување старосна пензија или најмногу 
до завршување на учебната година во која полни 67 го-
дини возраст. 

 (3) Барањето за продолжување на работниот однос 
од ставот (2) на овој член, се поднесува еднаш го-
дишно, најдоцна до 31 август во тековната година за 
продолжување на договорот за вработување за наред-
ната година.“. 

Ставот (2) станува став (4). 
 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË ARSIMIT TË LARTË 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Arsimit të Lartë* (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 82/18), në nenin 187, 
paragrafi (1) ndryshon dhe bëhet: 

“(1) Personit të zgjedhur me titull arsimor-shkencor ose 
arsimor i ndërpritet marrëdhënia e punës në pajtim me 
dispozitat e marrëdhënies së punës”. 

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe 
(3), të cilët bëhen: 

“(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, për 
shkak të kryerjes papengesë të veprimtarisë së institucionit 
të lartë arsimor, punëdhënësi me kërkesë paraprake të 
punëtorit, por në pajtim me këshillin arsimor shkencor, një 
herë në vit mund ta vazhdojë marrëveshjen për punësim të 
personit të zgjedhur me titull arsimor–shkencor ose 
arsimor, deri në përfundimin e vitit shkollor në të cilin i 
plotëson kushtet për arritjen e pensionit të pleqërisë ose më 
së shumti deri në përfundimin e vitit shkollor në të cilin 
mbush 67 vjet të moshës.  

(3) Kërkesa për vazhdimin e marrëdhënies së punës 
sipas paragrafit (2) të këtij neni, dorëzohet një herë në vit, 
më së voni deri më 31 gusht në vitin aktual për vazhdimin 
e marrëveshjes për punësim për vitin e ardhshëm.”. 

Paragrafi (2) bëhet paragraf (4). 
 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga botimi në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".  
__________ 

2977. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за здравствената заштита, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 30 јули 2021 годи-
на. 

  
Бр. 08-3675/1  Претседател на Република

30 јули 2021 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Законот за здравствената заштита („Службен 

весник на Република Македонија“ број  43/12, 145/12, 
87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19, 
180/19, 275/19, 77/21 и 122/21), во член 204 алинејата 6 
се менува и гласи: 

„ - му престане договорот за вработување, поради 
возраст согласно со прописите од областа на работните 
односи.“. 

 
Член 2 

По членот 204, се додава нов член 204-а, кој гласи:         
 

„Член 204-а 
(1) По исклучок од членот 204 алинеја 6 од овој за-

кон, заради непречено вршење на здравствената деј-
ност во мрежата на здравствените установи,  директо-
рот на здравствената установа по претходна согласност 
на здравствениот работник односно здравствениот со-
работник, еднаш годишно донесува одлука за продол-
жување на договорот за вработување на здравствениот 
работник, односно здравствениот соработник кој ги ис-
полнил условите за стекнување на старосна пензија 
најмногу до 67 години возраст. 

(2) Одлуката на директорот за продолжување на ра-
ботниот однос на здравствениот работник и здравстве-
ниот соработник од ставот (1) на овој член, ја потврду-
ва министерот за здравство.“. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË MBROTJES SHËNDETËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin E Mbrojtjes Shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" Nr. 43/12, 145/12, 87/13, 
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 dhe 20/19 dhe "Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 
101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21 dhe 122/21), në 
nenin 204,  paragrafi 6 ndryshohet dhe bëhet: 

“- i ndërpritet marrëveshja e punësimit, për shkak të 
moshës në përputhje me rregullat në fushën e 
marrëdhënieve të punës”.” 

 
Neni 2 

Pas nenit 204, shtohet nen i ri 204-a, i cili bëhet: 
 

“Neni 204-а 
(1) Me përjashtim të nenit 204, paragrafi 6 të këtij ligji, 

për shkak të kryerjes së pandërprerë të veprimtarisë 
shëndetësore në rrjetin e institucioneve shëndetësore, 

drejtori i institucionit shëndetësor pas pëlqimit paraprak të 
punëtorit shëndetësor ose bashkëpunëtorit shëndetësor, një 
herë në vit merr vendim për vazhdimin e marrëveshjes për 
punësim të punëtorit shëndetësor, përkatësisht 
bashkëpunëtorit shëndetësor i cili i ka përmbushur kushtet 
për marrjen e pensionit të pleqërisë më së shumti deri në 
moshën 67 vjeçare. 

(2) Vendimin e drejtorit për vazhdimin e marrëdhënies 
së punës të punëtorit shëndetësor dhe bashkëpunëtorit 
shëndetësor sipas paragrafi (1) të këtij neni, e konfirmon 
ministri i Shëndetësisë.”. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga botimi në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

__________ 
2978. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 
на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
НЕЕВИДЕНТИРАНИ ЛИЦА ВО МАТИЧНА КНИГА  

НА РОДЕНИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за неевидентирани лица во матична кни-
га на родени, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 30 јули 2020 година. 

  
Бр. 08-3676/1   Претседател на Република 

30 јули 2020 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НЕЕВИДЕНТИРАНИ ЛИЦА ВО МАТИЧНА  

КНИГА НА РОДЕНИ 
 

Член 1 
Законот за неевидентирани лица во матична книга 

на родени („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 42/20 и 305/20), во членот 7 став (1) 
зборовите: „2021 година“ се заменува со зборовите: 
„2022 година“. 

 
Член 2 

Во член 9 ставот (3) се менува и гласи: 
 „Формата, содржината и начинот на водење на ма-

тична книга на умрените и формата и содржината на 
изводот од посебната матична книга на умрените, на-
чинот на издавањето на изводот и формата и содржи-
ната на барањето од ставот (2) на овој член ги пропи-
шува министерот за правда.“. 
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Член 3 
Во членот 11 по зборовите: „вработување со задол-

жително социјално осигурување“ се додаваат зборо-
вите: „и упис во матична книга на родените – умре-
ните“. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR PERSONAT E PAEVIDENTUAR NË LIBRIN  

AMËZË TË TË LINDURVE 
 

Neni 1 
Ligji i Personave të Paevidentuar në Librin e  Amzës të 

të Lindurve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” numër 42/20 dhe 305/20), në nenin 7 paragrafi 
(1) fjalët:  “viti 2021” zëvendësohen me fjalët: “viti 2022”. 

 
Neni 2 

Në nenin 9 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:               
“Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së librit 
amzë të të vdekurve dhe formën e përmbajtjen e 
certifikatës nga libri amzë i të vdekurve, mënyrën e 
lëshimit dhe formën e përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 
(2) i këtij neni i përcakton ministri i Drejtësisë.  

 
Neni 3 

Në nenin 11 pas fjalëve: “punësim me sigurim të 
detyrueshëm social” shtohen fjalët: “dhe regjistrim në 
librin amë të të lindurve – të vdekurve”. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi më ditën e publikimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

__________ 
2979. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 
на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, 
што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 30 јули 2021 годи-
на. 

  
Бр. 08-3677/1   Претседател на Република

30 јули 2021 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

З А К О Н 
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИ 

 
Член 1 

Во Законот за финансиска поддршка на инвестиции 
(„Службен весник на Република  Македонија“ број 
83/18, 98/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 124/19), во членот 4 точката 5 се ме-
нува и гласи:  

„5. „Индустриско истражување“ е планирано или 
критичко истражување со цел стекнување на нови зна-
ења и вештини за развој на нови производи, процеси 
или услуги или за значително подобрување на постој-
ните производи, процеси и услуги,“. 

По точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, кои 
гласат: 

„6. „Организационен облик за технолошки развој и 
истражување“ е место во или вон производствениот ка-
пацитет на корисникот на финансиската поддршка каде 
што тој развива или иновира високо-технолошки про-
изводи, технологии или производствени процеси, при 
што развојот на производот или иновацијата не вклучу-
ваат редовни и вообичаени модификации на произ-
води, производни линии, производни процеси, постој-
ни сервиси и други тековни активности иако тие внесу-
ваат промени. Производствениот процес на деловниот 
субјект сам по себе не се смета за активност на органи-
зациониот облик за технолошки развој и истражување. 

7. „Високо квалификуван персонал" се истражу-
вачи, инженери, дизајнери и маркетинг менаџери со 
високо образование и најмалку пет години релевантно 
професионално искуство.  

Точките 6, 7 и 8 стануваат точки 8, 9 и 10. 
Точките 9 и 10 се бришат. 
Во точката 12 во алинејата 6 зборовите: „или лик-

видација“ се бришат. 
Во точката 13 зборовите: „која не е претходно ко-

ристена (неамортизирана)“ се бришат. 
Во точката 14 зборот „превземени“ се заменува со 

„преземени“. 
 

Член 2 
Насловот пред членот 5 и членот 5 се менуваат и 

гласат:   
 

„Времетраење и одржување на инвестициски проект 
                                    

Член 5 
(1) Инвестицискиот проект за кој се доделува фи-

нансиска поддршка согласно со овој закон не може да 
трае подолго од пет години од денот на почетокот на 
реализација на инвестицискиот проект. 

(2) Корисникот на финансиската поддршка кој при-
мил финансиска поддршка согласно со овој закон има 
обврска да ја одржува инвестицијата за период од нај-
малку пет години по датумот на завршување на инвес-
тицискиот проект.“. 
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Член 3 
Во член 8 во ставот (1) по зборот „оправдани“ се 

додава зборот „инвестициски”. 
Во став (2) во алинејата 2 бројот „50.000.000,00“ се 

заменува со бројот „50.000.000“. 
Ставот (3) се менува и гласи: 
„Максималниот интензитет на финансиската под-

дршка од ставот (1) на овој член не се однесува на фи-
нансиска поддршка која се доделува и исплатува за 
воспоставување на организациони облици за техно-
лошки развој и истражување. Максималниот интензи-
тет по корисник за финансиска поддршка која се доде-
лува и исплаќа за воспоставување на организациони 
облици за технолошки развој е утврдена во членот 20 
од овој закон.“.  

 
Член 4 

Во член 9 ставот (4) се менува и гласи: 
„Корисници на финансиска поддршка можат да би-

дат и деловните субјекти кои вршат дејности поврзани 
со наменско производство (вооружување и воена оп-
рема)“. 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„Деловниот субјект ќе се стекне со право да корис-

ти финансиска поддршка согласно со овој закон ако ку-
мулативно ги исполни условите предвидени во ставот 
(1) на овој член.”. 

 
Член 5 

Во член 10 во воведната реченица зборовите: „до-
делена и” се заменуваат со зборот „доделена”.  

Пред алинејата 1 се додаваат пет нови алинеи, кои 
гласат: 

„- јавни претпријатија основани и во сопственост на 
државата и единиците на локалната самоуправа, тргов-
ски друштва кои се во целосна или делумна сопстве-
ност на државата и единиците на локалната самоуп-
рава, јавните приватни партнерства во кои учествува 
државата или единиците на локалната самоуправа, 

- кои се носители на лиценца за производство на 
електрична енергија, но само доколку добиваат меха-
низми за поддршка (повластени тарифи или преми-
уми), односно електричната енергија ја продаваат по 
регулирани цени, 

- кои вршат регулирана дејност чија цена ја одреду-
ва независно регулаторно тело, 

- корисници на право на концесии на добра од општ 
интерес, но само доколку концесијата се користи за 
продуктивна почетна инвестиција, 

- кои произведуваат акцизна стока и тоа само за де-
лот за производство на акцизна стока,“. 

Во алинејата 2 на крајот од реченицата точка запир-
ка се заменува со точка.  

 
Член 6 

Членот 12 се менува и гласи: 
„Финансиската поддршка која се доделува на де-

ловните субјекти согласно со овој закон ќе се реализи-
ра на годишно ниво со директна исплата на сметката 
на корисникот во постапката утврдена со овој закон и 
согласно со склучениот договор за финансиска под-
дршка.“. 

Член 7 
Во член 13 зборовите: „врз основа” се заменуваат 

со зборовите: „врз основа на”. 
 

Член 8 
Во член 14 ставот (1) се менува и гласи:  
(1) Видови на финансиска поддршка за инвестиции 

и конкуретност се: 
а) Поддршка за нови вработувања; 
б) Поддршка за воспоставување и унапредување на 

соработка со добавувачи од Република Северна Маке-
донија; 

в) Поддршка за воспоставување на организациони 
облици за технолошки развој и истражување; 

г) Поддршка за инвестициски проекти од значаен 
економски интерес; 

д) Поддршка за пораст на капитални инвестиции и 
приходи; 

ѓ) Поддршка за преземање на деловни субјекти во 
потешкотии и 

е) Поддршка за зголемување на конкурентност на 
пазарот. 

Ставот (2) се брише.  
Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи: 
„(2) Деловниот субјект може да поднесе барање за 

склучување на договор за финансиска поддршка за по-
веќе видови на финансиска поддршка за инвестиции и 
конкуретност од ставот (1) на овој член.“. 

 
Член 9 

Во член 15 во став (1) по зборовите: „Финансиска 
поддршка за нови вработувања” се додаваат зборовите: 
„во рамки на инвестицискиот проект”. 

Во став (2) зборот „минималнатата” се заменува со 
зборот „минималната“.  

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Финансиската поддршка од ставот (2) на овој член 

не може да се исплаќа за временски период подолг од 
пет години.“. 

 
Член 10 

Членот 16 се менува и гласи: 
„За остварување на финансиска поддршка од чле-

нот 15 од овој закон, најмалку 50% од нововработените 
лица во текот на годината за која се бара финансиска 
поддршка треба да се лица кои исполнуваат најмалку 
еден од следниве услови и тоа:  

- најмалку три месеци пред вработувањето да нема-
ле засновано работен однос и најмалку 12 месеци пред 
вработувањето да не биле вработени кај корисникот на 
финансиската поддршка или во поврзан деловен суб-
јект или  

- прв пат да засноваат работен однос со него или 
- последниот работен однос да им престанал поради 

отворање на стечајна или ликвидациска постапка или 
- непосредно пред вработувањето да бил вработен 

во јавна или државна администрација.”. 
 

Член 11 
Во член 17 ставот (1) се менува и гласи: 
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„Финансиската поддршка за воспоставување и 
унапредување на деловната сорабoтка со добавувачи се 
однесува на деловни субјекти кои вршат дејност во 
технолошко индустриските развојни зони и кои ќе на-
бават и вградат производи од добавувачи во крајниот 
производ наменет за извоз. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член 

изнесува 10% од вредноста на вкупно извршените на-
бавки на производи од добавувачи што се вградуваат 
во производот на корисникот на финансиската под-
дршка во претходната година, под услов вкупните на-
бавки од добавувачи да бидат најмалку 7,5% од вкуп-
ните набавки на корисникот на финансиска поддршка 
во претходната година.“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Во деловната соработка од ставот (1) на овој член 

не се земаат предвид набавки извршени од јавни прет-
пријатија (електрична енергија, горива, гас, вода, кому-
налии, телеком услуги и слично), како и адвокатски, 
сметководствени или консултантски услуги.“. 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член 

не може да се исплаќа за временски период подолг од 
пет години.“. 

 
Член 12 

Членот 18 се менува и гласи: 
„За остварување на правото на финансиска под-

дршка од членот 17 од овој закон потребно е корисни-
кот да реализирал набавки од добавувачи кои не се ка-
питално или на кој било начин согласно со закон пов-
рзани со корисникот на финансиската поддршка и кои 
вршат претходни процеси и операции врз производот 
кој се доставува и вградува во производот на корисни-
кот на финансиската поддршка.“. 

 
Член 13 

Во членот 19  зборот „три“ се заменува со зборот 
„пет“. 

 
Член 14 

Во член 20 ставот (1) се менува и гласи:  
„Финансиска поддршка за воспоставување на орга-

низациони облици за технолошки развој и истражува-
ње се доделува за воспоставување на одделенија, цен-
три или друг облик на организациска структура, во кои 
се реализираат одржливи истражувачки и развојни про-
екти и/или се ангажира високо квалификуван персонал 
со цел стекнување на нови знаења и вештини за развој 
на нови производи, производни процеси и услуги или 
за значително подобрување на постојните производи, 
производните процеси и услуги во производните деј-
ности, со исклучок на прототипи.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член 

изнесува 50% од вкупните оправдани инвестициски 
трошоци за индустриско истражување, но не повеќе од 
1.000.000 евра во денарска противвредност по среден 
курс на Народната банка на Република Северна Маке-
донија на денот на исплатата за времетраење на инвес-
тицискиот проект.”. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Оправдани инвестициски трошоци од ставот (1) на 

овој член се:  
- персонални трошоци (истражувачи, техничари и 

друг кадар за поддршка, вработени или ангажирани на 
проектот за истражување) до степенот до кој перосна-
лот е вработен или ангажиран за потребите на истра-
жувачкиот проект, 

- трошоци за инструменти, нови машини и опрема 
кои се користат за потребите на истражувачкиот про-
ект, до степенот до кој истите се користат за потребите 
на истражувачкиот проект, 

- трошоци за згради и земјиште на кое ќе се воспос-
тави организационен облик за технолошки развој, до 
степенот до кој истите се користат за потребите на ис-
тражувачкиот проект, 

- трошоци за договорно истражување, техничко 
знаење и патенти, купени или лиценцирани од страна 
на надворешни извори, по пазарни  цени, како и тро-
шоци за консултантски и еквивалентни услуги кои ис-
клучиво се користат за истражувачките активности, 

- дополнителни трошоци настанати директно како 
резултат на истражувачки проекти; и  

- други оперативни трошоци, вклучувајќи ги и тро-
шоците за материјали, набавки и слични производи 
настанати директно како резултат на истражувачката 
дејност.”. 

Во ставот (5) зборот „доделува”  се заменува со збо-
рот „исплаќа”, а зборовите: „сметано од годината во 
кое е поднесено барање за доделување на финансиска 
поддршка” се бришат. 

 
Член 15 

Членот 21 се брише. 
 

Член 16 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Инвестициски проекти од значаен економски ин-

терес за Република Северна Македонија се: 
- инвестициски проекти чии оправдани инвестицис-

ки трошоци изнесуваат најмалку 4.000.000 евра и во 
рамки на кои се создаваат најмалку 300 нови работни 
места или 

- инвестициски проекти чии оправдани инвестицис-
ки трошоци изнесуваат најмалку 15.000.000 евра“. 

 
Член 17 

Во член 23 ставот (1) се менува и гласи: 
„Финансиската поддршка за инвестициски проекти 

од значаен економски интерес за Република Северна 
Македонија се состои од: 

а) исплата на средства во висина на платениот да-
нок на личен доход од платите на нововработените 
лица, државјани на Република Северна Македонија 
почнувајќи од датумот на почеток на инвестицискиот 
проект;  

б) исплата на средства во висина на платениот да-
нок на добивка, кој произлегува исклучиво од актив-
ностите во рамки на инвестицискиот проект; 
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в) парични средства во износ до 10% од оправдани-
те инвестициски трошоци (материјални и нематеријал-
ни средства) реализирани во рамки на инвестицискиот 
проект, но не повеќе од 1.000.000 евра годишно во де-
нарска противвредност по среден курс на Народната 
банка на Република Северна Македонија на денот на 
исплатата; 

г) исплата на парични средства за секое нововрабо-
тено лице за кое е континуирано исплатена нето-плата 
повисока за најмалку 50% од висината на минималната 
нето-плата пропишана со Законот за минимална плата 
во Република Северна Македонија и тоа: 

- износ од 2.000 евра во денарска противвредност 
по среден курс на Народната банка на Република Се-
верна Македонија на денот на исплатата, за првите 300 
нововработени лица во рамки на инвестицискиот про-
ект, 

- износ од 3.000 евра во денарска противвредност 
по среден курс на Народната банка на Република Се-
верна Македонија на денот на исплатата, само за делот 
на нововработените од 301 до 500 лица, 

- износ од 3.500 евра во денарска противвредност 
по среден курс на Народната банка на Република Се-
верна Македонија на денот на исплатата, само за делот 
на нововработените од 501 до 1.000 лица,  

- износ од 4.000 евра во денарска противвредност 
по среден курс на Народната банка на Република Се-
верна Македонија на денот на исплатата, само за делот 
на нововработените од 1.001 до 2.000 лица.”.  

 
Член 18 

Членот 24 се менува и гласи: 
„(1) Финансиската поддршка од членот 23 став (1) 

точка а) од овој закон се остварува на годишно ниво во 
времетраење до десет години сметано од месецот во 
кој започнува инвестицискиот проект.  

(2) Финансиската поддршка од членот 23 став (1) 
точка б) од овој закон се остварува на годишно ниво во 
времетраење до десет години сметано од датумот во 
кој започнува инвестицискиот проект, сметано од годи-
ната на склучување на договорот за финансиска под-
дршка. 

(3) Финансиската поддршка од членот 23 став (1) 
точка в) од овој закон се остварува на годишно ниво за 
период од пет години сметано од датумот на започну-
вање на инвестицискиот проект. 

(4) Финансиската поддршка од членот 23 став (1) 
точка г) алинеи 1, 2, 3 и 4 од овој закон ќе се исплатува 
еднократно за секое ново - создадено работно место на 
годишно ниво за период од пет години сметано од да-
тумот на започнување на инвестицискиот проект. 

(5) Корисникот на финансиската поддршка треба да 
ја одржи инвестицијата и новосоздадените работни 
места за кои е примена финансиска поддршка согласно 
со членот 23 став (1) точка г), за период од најмалку 
пет години сметано од датумот на завршување на ин-
вестицискиот проект.”. 

Член 19 
Во член 25 во ставот (2) зборовите: „реализираната 

инвестиција” се заменуваат со зборовите: „оправданите 
инвестициски трошоци,”.  

Ставот (3) се менува и гласи:  
„Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член 

ќе се исплаќа на годишно ниво, но не подолго од пет 
години.“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) Корисникот на финансиската поддршка треба 

да ја одржи инвестицијата за период од пет години од 
последната година во која е завршена сметано од дату-
мот на завршување на инвестицискиот проект.“. 

 
Член 20 

Членот  26  се брише. 
 

Член 21 
Насловот пред членот 27 и членот 27 се менуваат и 

гласат: 
 
„Финансиска поддршка за преземање на деловни  

субјекти во потешкотии 
 

Член 27 
(1) Финансиска поддршка се доделува на деловни 

субјекти кои ќе преземат други деловни субјекти во по-
тешкотии и кои ќе започнат продуктивна почетна ин-
вестиција. 

(2) Максималниот износ на финансиската поддршка 
од ставот (1) на овој член ќе изнесува 10% од трошоци-
те  за преземање на деловниот субјект во потешкотии, 
но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвред-
ност по среден курс на Народната банка на Република 
Северна Македонија на денот на исплатата. 

(3) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој 
член се исплаќа еднократно во рок од 12 месеци смета-
но од денот на преземање на деловниот субјект во по-
тешкотии. 

(4) Користењето на финансиската поддршка од ста-
вот (1) на овој член го исклучува користењето на фи-
нансиска поддршка од членот 25 од овој закон.“. 

 
Член 22 

Членот 28 се менува и гласи: 
„(1) За остварување на финансиската поддршка од 

членот 27 од овој закон корисникот треба да ги испол-
ни следниве услови и тоа:  

- да преземе деловен субјект во постапка за реорга-
низација спроведена во отворена стечајна постапка, 

- да е деловен субјект кој во периодот од последни-
те три години пред отворањето на стечајната постапка 
освен преку деловна соработка не бил поврзан на кој 
било начин со деловниот субјект кој е во постапка на 
стечај. 

(2) Корисникот на финансиска поддршка треба да 
започне со производство најдоцна во период од две го-
дини од преземањето на деловниот субјект во потешко-
тии. 

(3) Корисникот на финансиската поддршка треба да 
го одржи инвестицискиот проект за период од пет го-
дини сметано од датумот на завршување на инвести-
цискиот проект.”. 
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Член 23 
Членот 29 се менува и гласи:  
„(1) Финансиската поддршка за деловни субјекти 

кои ја зголемиле својата конкурентност на пазарот се 
доделува за остварен пораст на приходи од работење.  

(2) Максималниот годишен износ на финансиската 
поддршка од ставот (1) на овој член изнесува 10% од 
оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од 
1.000.000 евра во денарска противвредност по среден 
курс на Народната банка на Република Северна Маке-
донија на денот на исплатата. 

(3) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој 
член ќе се исплаќа на годишно ниво, но не подолго од 
пет години.“. 

 
Член 24 

Членот 30 се менува и гласи: 
„За остварување на финансиска поддршка од чле-

нот 29 од овој закон корисникот на финансиската под-
дршка треба да оствари пораст на приходите од работе-
њето во последната година од најмалку 5% во однос на 
просекот во претходните три години или за пократок 
период во зависност од датумот на кој деловниот суб-
јект е регистриран и започнал со дејност.“. 

 
Член 25 

Насловот пред членот 31 и членот 31 се менуваат и 
гласат: 

 
„Рамномерен регионален развој 

 
Член 31 

„(1) Со цел придонесување кон рамномерен регио-
нален развој, корисниците на финансиска поддршка ќе 
добијат дополнителна финансиска поддршка во завис-
ност од планскиот регион каде што се реализира про-
дуктивната почетна инвестиција.  

(2) Дополнителната финансиска поддршка ќе се 
пресметува како процентуална разлика помеѓу план-
скиот регион со највисока вредност на БДП по глава на 
жител и вредноста на БДП по глава на жител на план-
скиот регион во кој се реализира продуктивната почет-
на инвестиција. 

(3) Дополнителната финансиска поддршка од ста-
вот (2) на овој член ќе се аплицира врз одобрениот из-
нос на финансиска поддршка за годината за која се од-
несува барањето за исплата. 

(4) За потребите на пресметка на дополнителната 
финансиска поддршка од ставот (2) на овој член ќе се 
користат последните достапни податоци за БДП по 
глава на жител по региони кои ги објавува Државниот 
завод за статистика на Република Северна Македо-
нија.“. 

 
Член 26 

Членот 32 се брише. 
 

Член 27 
Пред членот 33 се додава нов наслов, кој  гласи: 
„Финансиска поддршка за деловни субјекти основа-

ни од државјани на Република Северна Македонија со 
постојан или привремен престој надвор од Република 
Северна Македонија”. 

Член 28 
Членот 33 се менува и гласи: 
„(1) За продуктивни почетни инвестиции на делов-

ни субјекти основани од државјани на Република Се-
верна Македонијa, коишто имаат или имале регулиран 
постојан или привремен престој во странство, односно 
надвор од Република Северна Македонија во период од 
најмалку пет години, до денот на поднесувањето на ба-
рањето, износот на финансиската поддршка од членот 
23 став (1) точка (в), членот 25  став (2), членот 27 став 
(2) и членот 29 став (2) од овој закон, се зголемува за 
15% од оправданите инвестициски трошоци, но не по-
веќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност по 
среден курс на Народнаta банка на Република Северна 
Македонија на денот на исплатата, на годишно ниво. 

(2) Државјани на Република Северна Македонија од 
ставот (1) на овој член, треба да поседуваат најмалку 
51% од сопственоста на деловниот субјект, при подне-
сување на барањето за исплата, како и за целиот пери-
од на важењето на договорот за финансиска под-
дршка.”. 

 
Член 29 

Насловот пред членот 34 се менува и гласи:   
„Доделување на финансиска поддршка“. 
 

Член 30 
Во членот 34 ставот (2) се менува и гласи: 
„Договорите за финансиска поддршка во име на 

Владата ги потпишува еден од следниве потписници: 
- Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, задолжен за економски пра-
шања, координација со економските ресори и инвести-
ции, 

- Министерот за економија, 
- Директорот на Дирекцијата за технолошки индус-

триски развојни зони и 
- Директорот на Агенцијата за странски инвестиции 

и промоција на извозот на Република Северна Македо-
нија.“.  

 
Член 31 

Членот 35 се менува и гласи: 
„(1) Финансиската поддршка од членовите 15, 17, 

20, 23, 25, 27, 29, 31 и 33 од овој закон се одобрува до 
износот на средства за таа цел утврдени во буџетот за 
тековната година на институциите надлежни за ис-
плата. 

(2) Доколку врз основа на проекцијата за видот и 
максималниот износ на финансиска поддршка се над-
минат утврдените буџетски средства за таа намена, ис-
платата се врши сразмерно по корисник на финансиска 
поддршка во рамките на утврдените буџетски средства 
за соодветната фискална година. Износот кој ги надми-
нува утврдените буџетски средства за таа намена не 
претставува обврска на Буџетот на Република Северна 
Македонија.“. 

 
Член 32 

Членот 36 се менува и гласи: 
„(1) Надлежни органи за спроведување на поста-

пката за доделување на финансиска поддршка се Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони и 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот. 

(2) За инвестициски проекти во технолошко индус-
триски развојни зони и индустриски зони управувани 
од Дирекцијата за технолошко индустриски развојни 
зони, деловните субјекти поднесуваат барања за корис-
тење на финансиска поддршка до Дирекцијата за тех-
нолошко индустриски развојни зони. 
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(3) За инвестициски проекти надвор од технолошко 
индустриски развојни зони и индустриски зони управу-
вани од Дирекцијата за технолошко индустриски раз-
војни зони, деловните субјекти поднесуваат барања за 
користење на финансиска поддршка до Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-
лика Северна Македонија.“. 

 
Член 33 

Членот 37 се менува и гласи: 
„(1) За доделување на финансиска поддршка сог-

ласно со овој закон, деловниот субјект најдоцна до 31 
мај во тековната година поднесува барање за доделува-
ње на финансиска поддршка до надлежните органи од 
членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон. 

(2) Кон барањето се доставува Писмо на намери, 
деловен план за инвестициски проект и финансиски из-
вештаи за последните три години или за пократок пе-
риод во зависност од датумот на кој деловниот субјект 
е основан или започнал со дејност. 

(3) Освен документите од ставот (1) на овој член 
надлежниот орган од членот 36 ставови (2) и (3) од 
овој закон може да побара од поднесителот на барање-
то да достави и други документи со кои се потврдуваат 
податоци и факти наведени во барањето за доделување 
на финансиска поддршка. 

(4) Формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член како и потребната документација од 
ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за 
економија.“. 

 
Член 34 

Членот 38 се менува и гласи:  
„(1) Надлежните органи од членот 36 ставови (2) и 

(3) од овој закон најдоцна до крајот на тековниот месец 
ги разгледуваат барањата пристигнати во претходниот 
месец и доставената документација при што ја утврду-
ваат комплетноста на барањето и доставената докумен-
тација, врз основа на што составуваат писмен извештај 
за разгледаните барања. 

(2) Доколку доставените барања и документацијата 
од ставот (1) на овој член не се комплетни надлежните 
органи од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон дос-
тавуваат известување во рок од осум дена од разгледу-
вањето на барањето до барателот со укажување за до-
полнување на поднесеното барање со потребна доку-
ментација во рок од 14 дена од денот на доставувањето 
на известувањето. 

(3) Доколку барателот не постапи согласно со ста-
вот (2) на овој член надлежните органи од членот 36 
ставови (2) и (3) од овој закон ќе го известат барателот 
во рок од осум дена од истекот на рокот за дополнува-
ње на барањето, дека барањето поради некомплетност 
нема да биде предмет на разгледување во постапката за 
доделување на финансиска поддршка. 

(4) Надлежните органи од членот 36 ставови (2) и 
(3) од овој закон до Комисијата за евалуација на бара-
њата за доделување на финансиска поддршка за инвес-
тиции формирана од Владата на Република Северна 
Македонија (во натамошниот текст: Комисија за евалу-
ација) во рок од осум дена го доставува писмениот из-
вештај од ставот (1) на овој член со сите барања со пот-
ребната комплетна документација. 

(5) Комисијата за евалуација од ставот (4) на овој 
член ја сочинуваат член од Канцеларијата на претседа-
телот на Владата на Република Северна Македонија, 
Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата 
на Република Северна Македонија, задолжен за еко-
номски прашања, координација со економските ресори 
и инвестиции, Министерството за економија и други 
членови назначени од Владата на Република Северна 
Македонија. 

(6) На членовите на Комисијата за евалуација им 
следува надоместок, кој го определува Владата на Ре-
публика Северна Македонија, врз основа на бројот на 
разгледани барања и бројот на одржани состаноци. Со 
работата на Комисијата претседава членот од Кабине-
тот на заменикот на претседателот на Владата на Ре-
публика Северна Македонија, задолжен за економски 
прашања, координација со економските ресори и ин-
вестиции. 

(7) За начинот на својата работа Комисијата за ева-
луација донесува Деловник за работа. 

(8) Комисијата за евалуација го разгледува писме-
ниот извештај со добиените барања и документацијата 
од ставот (4) на овој член и во рок од 15 дена од прие-
мот на истите изготвува Извештај и го доставува до 
надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) од 
овој закон. Извештајот содржи: број на добиени барања 
и видот на финансиската поддршка, листа на деловните 
субјекти и инвестициските проекти чии барања ги ис-
полнуваат условите за склучување на договор за фи-
нансиска поддршка, како и мислење за исполнетост на 
услови за добивање на финансиска поддршка согласно 
со овој закон. Извештајот треба да биде потпишан од 
најмалку две третини од сите членови на Комисијата. 

(9) По добиениот Извештај на Комисијата за евалу-
ација, надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) 
доставуваат известување во рок од осум дена до сите 
деловни субјекти кои не ги исполнуваат условите за 
склучување на договор за финансиска поддршка со 
причините за истите утврдени во Извештајот.“. 

 
Член 35 

Членот 39 се менува и гласи: 
„Надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) 

од овој закон врз основа на Извештајот на Комисијата 
за евалуација од членот 38 став (8) од овој закон, нај-
доцна во рок од 15 дена од добивањето на Извештајот 
до Владата на Република Северна Македонија доставу-
ваат Нацрт договор за добивање согласност за доделу-
вање на финансиска поддршка.“. 

 
Член 36 

Членот 40 се менува и гласи: 
„(1) Договорот за доделување на финансиска под-

дршка особено ги содржи следниве елементи: 
- договорни страни, 
- предмет на договорот за доделување на финансис-

ка поддршка, 
- видот на финансиската поддршка која се доделува 

со договор за доделување на финансиска поддршка, 
- права и обврски на договорни страни, 
- рокови за исполнување на преземени права и об-

врски, 
- начин на исплата на финансиската поддршка, 
- одредби во случај на неисполнување на преземени 

обврски, 
- одредби за престанок, 
- одредби за раскинување на договорот, 
- одредби за решавање на спорови и 
- други одредби. 
(2) Договорот за финансиска поддршка кој не ги 

содржи елементите од ставот (1) на овој член е ништо-
вен.“. 

 
Член 37 

Членот 40-а се менува и гласи: 
„(1) Договор за финансиска поддршка на инвести-

ции може да се измени доколку за одреден инвестицис-
ки проект деловниот субјект поднесе барање за проши-
рување на обемот на финансиска поддршка преку до-
делување и на друг вид на финансиска поддршка од 
членот 14 од овој закон. 
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(2) Договор за финансиска поддршка на инвестиции 
може да се измени доколку за одреден инвестициски 
проект деловниот субјект поднесе барање за измена на 
минималниот износ на инвестиција и тоа истиот да се 
зголеми без ограничувања или да се намали, но не по-
веќе од 20% од вкупната вредност на  инвестицискиот 
проект за кој е склучен Договорот за доделување на 
финансиска поддршка, освен за корисниците на финан-
сиска поддршка од членот 22 од овој закон. 

(3) Барањaтa од ставовите (1) и (2) на овој член де-
ловниот субјект може да ги поднесе најдоцна до 31 мај 
во тековната година до надлежните органи од членот 
36 ставови (2) и (3) од овој закон. 

(4) Периодот за кој се врши измена на договорoт, не 
може да биде подолг од периодот за кој е склучен дого-
ворот за финансиска поддршка на инвестициите. 

(5) Кон барањата од ставовите (1) и (2) на овој член 
се доставува документација утврдена во членот 37 став 
(2) од овој закон. 

(6) Постапката за одлучување по барањата од ставо-
вите (1) и (2) на овој член, се врши согласно со членот 
38 од овој закон. 

(7) Надлежните органи од членот 36 ставови (2) и 
(3) од овој закон, врз основа на извештајот на Комиси-
јата за евалуација од членот 38 став (8) од овој закон, 
најдоцна во рок од 15 дена од добивањето на Извешта-
јот до Владата на Република Северна Македонија дос-
тавуваат Нацрт анекс на договорот за измена на дого-
ворот за финансиска поддршка на инвестиции за доби-
вање согласност. 

(8) Анексот на договор од ставот (7) на овој член го 
склучува Владата на Република Северна Македонија, 
но не подоцна од 31 јули во тековната година, а во име 
на Владата го потпишува еден од потписниците наве-
дени во членот 34  став (2) од овој закон.“. 

 
Член 38 

Членот 41 се менува и гласи: 
„(1) Надлежните органи од членот 36 ставови (2) и 

(3) од овој закон водат евиденција за склучените дого-
вори за доделување на финансиска поддршка и во име 
на давателот на финансиската поддршка, еднаш го-
дишно, доставуваат годишен извештај до Комисијата 
за заштита на конкуренцијата, како и до Владата на Ре-
публика Северна Македонија. 

(2) Склучениот договор за финансиска поддршка се 
воведува во евиденцијата на оној орган од ставот (1) на 
овој член кај кого е поднесено првото барање на корис-
никот на финансиска поддршка кое е прифатено како 
уредно и по истото е спроведена постапка за доделува-
ње на Договор за финансиска поддршка. 

(3) Давателот на финансиска поддршка веднаш, но 
најдоцна во рок од 15 дена од потпишувањето на дого-
ворот, доставува еден примерок од договорот за доде-
лување на финансиска поддршка до органот кој води 
евиденција на склучени договори за финансиска под-
дршка.“. 

 
Член 39 

Членот 42 се менува и гласи: 
„(1) Надлежните органи од членот 36 ставови (2) и 

(3) од овој закон и Министерството за економија го 
следат и вршат контрола над спроведувањето на склу-
чените договори за доделување на финансиска под-
дршка за време на нивната важност. 

(2) Владата на Република Северна Македонија при 
донесување на одлука за склучување на секој Договор 
за доделување на финансиска поддршка ќе одреди кој 
од органите од ставот (1) на овој член ќе го следи пред-
метниот договор. 

(3) Видот, начинот и обемот на вршење на актив-
ностите на следење и контрола на реализацијата на 
склучените договори ќе го пропише министерот за еко-
номија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

(4) Следењето на спроведувањето на договорите 
согласно со овој член не ја исклучува надлежноста на 
другите државни органи и нивните овластувања за по-
стапување во рамки на соодветната законска надлеж-
ност која се однесува на работењето на корисникот на 
финансиската поддршка или инвестицискиот проект 
кој тој го реализира.“. 

 
Член 40 

Членот 43 се менува и гласи:  
„(1) Корисникот на финансиската поддршка кој ги 

исполнил условите согласно со договорот за финансис-
ка поддршка најдоцна до 31 август во тековната година 
за исплата на средства согласно со склучениот договор 
за финансиска поддршка доставува барање за исплата 
на финансиската поддршка со потребната документа-
ција до надлежните органи од членот 36 ставови (2) и 
(3) од овој закон. 

(2) Надлежните органи од ставот (1) на овој член го 
разгледуваат Барањето за исплата на финансиската 
поддршка и откако ќе утврдат дека се исполнети усло-
вите за користење на финансиска поддршка предвиде-
ни во овој закон ќе извршат исплата на износот кој му 
следува на корисникот. Доколку надлежниот орган не е 
потписник на договорот за финансиска поддршка, раз-
гледаното барање за исплата го доставува до Владата 
на Република Северна Македонија да изврши исплата.  

(3) Формата и содржината на барањето и потребна-
та документација од ставот (1) на овој член ги пропи-
шува министерот за економија. 

(4) Видовите на оправдани инвестициски трошоци 
и начинот на спроведување на исплатата на финансис-
ката поддршка ги пропишува министерот за еконо-
мија.“. 

 
Член 41 

Членот 43-а се менува и гласи: 
„Деловните субјекти кои ќе склучат договори за 

финансиска поддршка до 31 јули во тековната година, 
можат да поднесат барања за исплата на финансиската 
поддршка за реализираните оправдани инвестициски 
трошоци, реализирани во претходната година согласно 
со овој закон, најдоцна до 31 август во тековната го-
дина.“. 

 
Член 42 

По членот 43-а се додава нов член 43-б, кој гласи: 
 

„Член 43-б 
Одобрената финансиска поддршка за реализирани-

те оправдани инвестициски трошоци во претходната 
година ќе се исплаќа во две транши. Првата транша во 
висина од 50% од одобрениот износ на финансиска 
поддршка ќе се исплати најдоцна за 60 дена од датумот 
на поднесување на комплетното барање за исплата. 
Втората транша ќе се исплати дополнително, најдоцна 
до 25 декември во тековната година.“.  

 
Член 43 

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република 
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „ Република 
Северна Македонија“. 
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Член 44 
(1) Деловните субјекти кои склучиле анекси на до-

говори за финансиска поддршка на инвестициите сог-
ласно со членот 32 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за финансиска поддршка на инвес-
тиции („Службен весник на Република Македонија“ 
број 98/19) може да поднесат барање за измена на дого-
ворите заради усогласување со одредбите од овој закон 
најдоцна до 16 август 2021 година. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува 
до надлежните органи од членот 32 со кој се менува 
членот 36 од овој закон, за склучување на анекс кон до-
говорот за финансиска поддршка на инвестициите.  

(3) Постапката за одлучување по барањето од ста-
вот (1) на овој член, се врши согласно со членот 33 со 
кој се менува членот 37 од овој закон. 

(4) Анексот на договор од ставот (2) на овој член го 
склучува Владата на Република Северна Македонија 
најдоцна до 14 октомври 2021 година, а во име на Вла-
дата го потпишува еден од потписниците наведени во 
членот 30 со кој се менува членот 34 од овој закон.  

(5) Доколу деловните субјекти не склучат Анекс на 
Договор согласно со ставот (4) на овој член, реализаци-
јата на финансиската поддршка ќе се одвива согласно 
со одредбите од Законот за финансиска поддршка на 
инвестиции („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 83/18, 98/19 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ број 124/19).“. 

 
Член 45 

(1) Деловните субјекти кои имааат пад до 15% на 
вкупните приходи од работењето во 2020 година во од-
нос на просекот од претходните три години или за пок-
раток период доколку деловниот субјект е регистриран 
и започнал со дејност во период пократок од четири го-
дини, сметано од денот на доставување на барање за 
доделување на финансиска поддршка, може да подне-
сат барање за доделување на финансиска поддршка 
согласно со одредбите од овој закон до 16 август 2021 
година. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува 
до надлежните органи од членот 32 со кој се менува 
членот 36 од овој закон.  

 
Член 46 

Деловните субјекти кои имаат склучено договор за 
финансиска поддршка на инвестиции во кој била вклу-
чена мерката поддршка за освојување на нови пазари и 
пораст на продажба согасно со членовите 31 и 32 од 
Законот за финансиска поддршка на инвестиции 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
83/18, 98/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 124/19) продолжуваат да го користат 
овој вид финансиска поддршка согласно со договорот 
за финансиска поддршка кој бил склучен врз основа на 
одредбите од Законот за финансиска поддршка на ин-
вестиции („Службен весник на Република Македонија“ 
број 83/18, 98/19 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ број 124/19). 

 
Член 47 

(1) Деловните субјекти кои ги исполнуваат услови-
те за доделување финансиска подршка согласно со овој 
закон, за 2021 година, можат да поднесат барање сог-
ласно со членот 33 од овој закон со кој се менува чле-
нот 37 став (1) до 16 август 2021 година. 

(2) Деловните субјекти кои ги исполнуваат услови-
те за доделување финансиска поддршка согласно со 
овој закон, за 2021 година, можат да поднесат барање 

согласно со членот 37 од овој закон со кој се менува 
членот 40-а став (3) до 16 август 2021 година, а анексот 
на договорот од членот 37 со кој се менува членот 40-а 
став (8) може да се склучи не подоцна од 14 октомври 
2021 година. 

(3) Деловните субјекти кои ги исполнуваат услови-
те за доделување финансиска поддршка согласно со 
овој закон, за 2021 година, можат да поднесат барање 
согласно со членот 40 од овој закон со кој се менува 
членот 43 став (1) до 15 ноември 2021 година. 

(4) Деловните субјекти кои ги исполнуваат   усло-
вите за доделување финансиска поддршка согласно со 
овој закон, за 2021 година, можат да поднесат барање 
согласно со членот 41 од овој закон со кој се менува 
членот 43-а до 15 ноември 2021 година. 

 
Член 48 

Подзаконските акти утврдени со овој закон, ќе се 
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 49 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË MBËSHTETJES FINANCIARE TË 
INVESTIMEVE 

 
Neni 1 

Në Ligjin e Mbështetjes Financiare të Investimeve 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 83/18, 
98/19 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 124/19), në nenin 4 pika 5 ndryshon si më 
poshtë: 

“5. “Hulumtim industrial” është hulumtim i planifikuar 
ose kritik me qëllim të përvetësimit të diturive dhe të 
shkathtësive të reja për zhvillimin e produkteve, të 
proceseve ose të shërbimeve të reja, ose për përmirësimin e 
konsiderueshëm të produkteve, të proceseve dhe të 
shërbimeve ekzistuese;” 

Pas pikës 5 shtohen dy pika të reja 6 dhe 7 si më 
poshtë: 

“6. “Forma e organizimit për zhvillim teknologjik dhe 
hulumtim” është vendi brenda ose jashtë kapacitetit 
prodhues të shfrytëzuesit të mbështetjes financiare ku ai 
zhvillon ose krijon produkte të larta teknologjike, 
teknologji ose procese prodhuese, me ç’rast zhvillimi i 
produktit ose inovacionit nuk përfshijnë modifikime të 
rregullta dhe të zakonshme të produkteve, linjave 
prodhuese, proceseve prodhuese, shërbimeve ekzistuese 
dhe aktiviteteve të tjera rrjedhëse ndonëse ato nuk sjellin 
ndryshime. Procesi i prodhimtarisë i subjektit afariste 
vetvetiu nuk konsiderohet për aktivitet të formës 
organizative për zhvillim teknologjik dhe hulumtim;       

7. “Personel me kualifikim të lartë” janë hulumtues, 
inxhinierë, disenjatorë dhe menaxherë marketingu me 
arsim të lartë dhe me së paku pesë vite përvojë të 
rëndësishme profesionale. 

Pikat 6, 7 dhe 8 bëhen pika 8, 9 dhe 10. 
Pika 9 dhe 10 fshihen.  
Në pikën 12 nënpika 6 fjalët “ose likuidim” fshihen. 
Në pikën 13 fjalët “që është shfrytëzuar më parë (e jo 

amortizuar)” fshihen. 
Në pikën 14 fjala “marrë” zëvendësohet me “marrë”.  
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Neni 2 
Titulli para nenit 5 dhe neni 5 ndryshohen si më poshtë:  
 
“Kohëzgjatja dhe mirëmbajtja e projektit investues. 
 

Neni 5 
(1) Projekti investues për të cilin ndahet mbështetje 

financiare në përputhje me këtë ligj nuk mund të zgjasë më 
gjatë se pesë vite nga dita e fillimit të realizimit të projektit 
investues. 

(2) Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare i cili ka marrë 
mbështetje financiare në përputhje me këtë ligj është i 
detyruar të mirëmbajë investimin për një periudhë prej së 
paku 5 viteve pas datës së përfundimit të projektit 
investues.". 

 
Neni 3 

Në neni 8 paragrafi (1) pas fjalës "të arsyeshme" 
shtohet fjala "investuese". 

Paragrafi (2) nënparagrafi 2 numrin "50.000.000,00” 
zëvendësohet me numrin "50.000.000”. 

Paragrafi (3) ndryshohet si më poshtë: 
“Intensiteti maksimal i mbështetjes financiare sipas 

paragrafit (1) të këtij neni nuk ka të bëjë me mbështetjen 
financiare që jepet dhe paguhet për vendosjen e formave 
organizative për zhvillim teknologjik dhe hulumtim. 
Intensiteti maksimal ndaj shfrytëzuesit për mbështetje 
financiare që ndahet dhe paguhet për vendosjen e formave 
organizative për zhvillim teknologjik është përcaktuar në 
nenin 20 të këtij ligji”.    

 
Neni 4 

Në nenin 9, paragrafi (4) ndryshon si më poshtë: 
“Shfrytëzues të mbështetjes financiare mund të jenë 

edhe subjektet afariste që ushtrojnë veprimtari të lidhura 
me prodhimtarinë e dedikuar (armatim dhe pajisje 
ushtarake)” 

”Paragrafi (5) ndryshohet si më poshtë: 
“Subjekti afarist do të fitojë të drejtën për të shfrytëzuar 

mbështetjen financiare në përputhje me këtë ligj nëse i 
plotëson në mënyrë kumulative kushtet e parashikuara 
sipas paragrafit (1) të këtij neni.". 

 
Neni 5 

Në nenit 10 në fjalinë hyrëse fjalët “e ndarë dhe” 
zëvendësohen me fjalën “e ndarë” 

Para paragrafit 1 shtohen pesë paragrafë të rinj si më 
poshtë: 

"- ndërmarrje publike të themeluara dhe në pronësi të 
shtetit dhe njësive të vetëqeverisjes lokale, shoqëri tregtare 
që janë në pronësi të plotë ose të pjesshme të shtetit dhe 
njësive të vetëqeverisjes lokale, partneritete publike-private 
në të cilat merr pjesë shteti ose njësitë e vetëqeverisjes 
lokale; 

- të cilët janë bartës të licencës për prodhimin e 
energjisë elektrike, por vetëm nëse marrin mekanizma për 
mbështetje (tarifa ose shpërblime të parapëlqyera), 
përkatësisht shesin energjinë elektrike me çmime të 
rregulluara; 

- të cilët ushtrojnë veprimtari të rregulluar çmimin e të 
cilës e përcakton trup i pavarur rregullator; 

- shfrytëzues të së drejtës për koncesione të mallrave 
me interes të përgjithshëm, por vetëm nëse koncesioni 
shfrytëzohet për një investim fillestar produktiv; 

- të cilat prodhojnë mallra me akcizë dhe vetëm për 
pjesën e prodhimit të mallrave të akcizës"; 

Në paragrafin 1 në fund të fjalisë presja ndryshohet me 
pikëpresje. 

Neni 6 
Neni 12 ndryshohet si më poshtë: 
“Mbështetja financiare që u ndahet subjekteve afariste 

në përputhje me këtë ligj do të realizohet në nivel vjetor me 
pagesë të drejtpërdrejtë në llogarinë e përdoruesit në 
procedurën e përcaktuar me këtë ligj dhe në përputhje me 
marrëveshjen e lidhur për mbështetje financiare.”. 

 
Neni 7 

Në nenin 13 fjalët “në bazë” zëvendësohem me fjalët 
“në bazë të”. 

 
Neni 8 

Në nenin 14, paragrafi (1) ndryshohet si më poshtë: 
(1) Lloje të mbështetjes financiare për investime dhe 

aftësi konkurruese janë:  
a) Mbështetje për punësime të reja;  
b) Mbështetje për vendosjen dhe avancimin e 

bashkëpunimit me furnizues nga Republika e Maqedonisë 
së Veriut;  

c) Mbështetje për vendosjen e formave të organizuara 
për zhvillim teknologjik dhe hulumtim; 

ç) Mbështetje për projekte investuese me interes të 
rëndësishëm ekonomik; 

d) Mbështetje për rritje të investimeve kapitale dhe të 
ardhurave;  

dh) Mbështetje për marrjen përsipër të subjekteve 
afariste në vështirësi dhe  

e) mbështetje për rritjen e aftësisë konkurruese në 
tregun. 

Paragrafi (2) fshihet. 
Paragrafi (3) i cili bëhet paragrafi (2) ndryshohet si më 

poshtë: 
“Subjekti afarist mund të parashtrojë kërkesë për 

lidhjen e marrëveshjes për mbështetje financiare për disa 
lloje të mbështetjes financiare për investime dhe aftësi 
konkurruese të paragrafit (1) të këtij neni”.   

 
Neni 9 

Në nenin 15 paragrafi (1), pas fjalëve “Mbështetje 
financiare për punësime të reja” shtohen fjalët “në kuadër 
të projektit investues”.  

Paragrafi (2) fjala “minimalnatata” (gabim 
drejtshkrimor në gjuhën maqedonase) zëvendësohet me 
fjalën “minimalnata”. 

Paragrafi (4) ndryshohet si më poshtë:  
“Mbështetja financiare e paragrafit (2) në këtë nen nuk 

mund të paguhet për periudhë kohore më të gjatë se pesë 
vite”.   

 
Neni 10 

Neni 16 ndryshohet si më poshtë:  
“Për realizimin e mbështetjes financiare të nenit 15 të 

këtij ligji, së paku 50% e të sapopunësuarve gjatë vitit për 
të cilin kërkohet mbështetje financiare duhet të jenë 
persona që plotësojnë të paktën një nga kushtet si më 
poshtë: 

- të paktën 3 muaj para punësimit të mos kenë 
themeluar marrëdhënie pune dhe të paktën 12 muaj para 
punësimit të mos kenë qenë të punësuar te shfrytëzuesi i 
mbështetjes financiare ose te ndonjë subjekt i ndërlidhur 
afarist; ose 

- krijojnë për herë të parë marrëdhënie pune me të; ose 
- punësimi i tyre i fundit të jetë ndërprerë për shkak të 

hapjes së procedurës së falimentimit ose likuidimit; ose 
- para punësimit të ketë qenë i punësuar në 

administratën publike ose shtetërore". 
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Neni 11 
Në nenin 17 paragrafi (1) ndryshohet si më poshtë: 
“Mbështetja financiare për vendosjen dhe avancimin e 

bashkëpunimit afarist me furnizues ka të bëjë me subjekte 
afariste që veprojnë në zonat industriale të zhvillimit 
teknologjik, dhe të cilat do të furnizojnë dhe përfshijnë 
produktet nga furnizuesit në produktin përfundimtar të 
dedikuar për eksport. 

Paragrafi (2) ndryshohet si më poshtë: 
“Mbështetja financiare e paragrafit (1) të këtij neni 

arrin 10% të vlerës së furnizimeve të përgjithshme të 
realizuara publike të produkteve nga furnizuesit që 
përfshihen në produktin e shfrytëzuesit të mbështetjes 
financiare në vitin paraprak, me kusht që furnizimet e 
përgjithshme nga furnizuesit të jenë së paku 7,5% e 
furnizimeve të përgjithshme të shfrytëzuesit të mbështetjes 
financiare në vitin paraprak”.  

Paragrafi (4) ndryshohet si më poshtë: 
“Në bashkëpunimin afarist të paragrafit (1) të këtij neni 

nuk merren parasysh furnizimet e bëra nga ndërmarrjet 
publike (energjia elektrike, karburantet, gazi, uji, shërbimet 
komunale, shërbimet e telekomit, etj.) si dhe shërbimet e 
avokatit, ato kontabiliste ose konsultuese".  

Paragrafi (5) ndryshohet si më poshtë:  
“Mbështetja financiare e paragrafit (1) të këtij neni nuk 

mund të paguhet për periudhë kohore më të gjatë se pesë 
vjet.“. 
 

Neni 12 
Neni 18  ndryshohet si më poshtë: 
“Për realizimin e së drejtës së mbështetjes financiare të 

nenit 17 të këtij ligji, shfrytëzuesi duhet të bëjë furnizime 
nga furnizuesit të cilët nuk janë lidhur në formë kapitale 
ose çfarëdo mënyre tjetër në përputhje me ligjin me 
shfrytëzuesin e mbështetjes financiare dhe të cilët ushtrojnë 
procese dhe operacione të mëparshme mbi produktin që 
dorëzohet dhe përfshihet në produktin e shfrytëzuesit të 
mbështetjes financiare". 

 
Neni 13 

Në nenin 19 fjala "tre" zëvendësohet me fjalën "pesë". 
 

Neni 14 
Në nenin 20 paragrafi (1) ndryshohet si më poshtë: 
“Mbështetja financiare për vendosjen e formave 

organizative për zhvillim teknologjik dhe hulumtim ndahet 
për vendosjen e njësive, qendrave ose formë tjetër të 
strukturës organizative, në të cilat realizohen projekte të 
qëndrueshme hulumtuese dhe zhvillimore dhe/ose 
angazhohet personali i kualifikuar i lartë me qëllim të 
përvetësimit të diturive dhe shkathtësive të reja për 
zhvillimin e produkteve, proceseve prodhuese dhe 
shërbimeve të reja, ose për përmirësim të konsiderueshëm 
të produkteve,  proceseve prodhuese dhe shërbimeve 
ekzistuese në veprimtaritë prodhuese, me përjashtim të 
prototipave”. 

Paragrafi (3) ndryshon si më poshtë: 
“Mbështetja financiare e paragrafit (1) të këtij neni 

është deri 50% të shpenzimeve të përgjithshme të 
arsyeshme investuese për hulumtim industrial, por jo më 
shumë se 1.000.000 euro në kundërvlerë denari sipas kursit 
mesatar të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut në ditën e pagesës për kohëzgjatjen e projektit 
investues”. 

Paragrafi (4) ndryshohet si më poshtë: 
“Shpenzime të arsyeshme investuese të paragrafit (1) të 

këtij neni janë: 
- shpenzimet për personelin (hulumtues, personel 

teknik dhe kuadër tjetër mbështetjes, të punësuar ose të 
angazhuarit në projektin për hulumtim) deri nivelin në të 
cilën personeli është i punësuar ose i angazhuar për nevojat 
e projektit hulumtues; 

- shpenzimet për instrumente, makina dhe pajisje të reja 
që shfrytëzohen për nevojat e projektit hulumtues, deri 
nivelin në të cilin të njëjtët përdoren për nevojat e projektit 
hulumtues; 

- shpenzimet për ndërtesa dhe truallin ku do të vendoset 
formë organizative për zhvillim  teknologjik,  deri nivelin 
në të cilin të njëjtët përdoren për nevojat e projektit 
hulumtues; 

- shpenzimet për hulumtim të kontraktuar, dituri 
teknike dhe patenta, të blera ose të licencuara nga burime 
të jashtme, me çmime të tregut, si dhe shpenzime për 
shërbime konsultuese dhe ekuivalente që përdoren vetëm 
për aktivitete hulumtuese; 

- shpenzimet plotësuese të krijuara drejtpërdrejt si 
rezultat i projekteve hulumtuese; dhe 

- shpenzimet tjera operative, duke përfshirë edhe 
shpenzimet për materiale, furnizime dhe prodhime të 
ngjashme të krijuara drejtpërdrejt si rezultat i veprimtarisë 
hulumtuese”. 

Paragrafi (5) fjala "ndahet" zëvendësohet me fjalën 
"paguhet", ndërsa fshihen  fjalët "llogaritur nga viti në të 
cilin është parashtruar kërkesa për ndarjen e mbështetjes 
financiare". 

 
Neni 15 

Neni 21 fshihet. 
 

Neni 16 
Neni 22 ndryshohet si më poshtë: 
“Projekte investuese me interes të rëndësishëm 

ekonomik për Republikën e Maqedonisë së Veriut janë:  
- projekte investuese shpenzimet e arsyeshme 

investuese arrijnë së paku 4.000.000 euro dhe në kuadër të 
të cilave krijohen të paktën 300 vende të reja pune; ose 

- projekte investuese shpenzimet e arsyeshme 
investuese e të cilave arrijnë të paktën 15.000.000 euro". 

 
Neni 17 

Në nenin 23 paragrafi (1) ndryshohet si më poshtë: 
“Mbështetja financiare për projekte investuese me 

interes të rëndësishëm ekonomik për Republikën e 
Maqedonisë së Veriut përbëhet nga: 

а) pagesa e mjeteve në lartësi të tatimit të paguar për të 
ardhurat personale nga pagat e personave të sapo punësuar, 
shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut duke filluar 
nga data e fillimit të projektit investues; 

b) pagesa e mjeteve financiare në lartësinë e tatimit të 
paguar të fitimit, që rezulton vetëm nga aktivitetet në 
kuadër të projektit investues; 

c) mjete financiare me vlerë deri 10% të shpenzimeve 
të përgjithshme investuese (mjete materiale dhe jo-
materiale) të realizuara në kuadër të projektit investues, por 
jo më shumë se 1.000.000 euro në kundërvlerë denari sipas 
kursit mesatar të Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në ditën e pagesës; 

ç) pagesa e mjeteve financiare për secilin person të 
sapo punësuar për të cilin është paguar vazhdimisht pagë 
neto më e lartë për të paktën 50% nga lartësia e pagës 
minimale neto të përcaktuar me Ligjin e Rrogës Minimale 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe atë: 

- vlerë prej 2.000 euro në kundërvlerë denari sipas 
kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në ditën e pagesës, për 300 personat 
e sapopunësuar në kuadër të projektit investues; 

- vlerë prej 3.000 euro në kundërvlerë denari sipas 
kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në ditën e pagesës, vetëm për pjesën 
e të sapo punësuarve nga 301 deri 500 persona; 

- vlerë prej 3.500 euro në kundërvlerë denari sipas 
kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikë së 
Maqedonisë në ditën e pagesës, vetëm për pjesën e të sapo 
punësuarve nga 501 deri 1000 persona; 
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- vlera prej 4.000 euro në kundërvlerë denari sipas 
kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikë së 
Maqedonisë së Veriut në ditën e pagesës, vetëm për pjesën 
e të sapo punësuarve nga 1.001 deri 2.000 persona.”. 

 
Neni 18 

Neni 24  ndryshohet si më poshtë: 
“(1) Mbështetja financiare sipas nenit 23 paragrafi (1) 

pika a) të këtij ligji realizohet në nivel vjetor në 
kohëzgjatje prej dhjetë vitesh duke llogaritur nga muaji në 
të cilin fillon projekti investues. 

(2) Mbështetja financiare të nenit 23 paragrafi (1) pika 
b) e këtij ligji realizohet në nivel vjetor në kohëzgjatje prej 
dhjetë vitesh duke llogaritur nga data kur fillon projekti 
investues, duke llogaritur nga viti i lidhjes së marrëveshjes 
për mbështetje financiare. 

(3) Mbështetja financiare të nenit 23 paragrafi (1) pika 
c) të këtij ligji realizohet në nivel vjetor për periudhë prej 
pesë vitesh duke llogaritur nga data e fillimit të projektit 
investues. 

(4) Mbështetja financiare të nenit 23 paragrafi (1) pika 
ç) alinetë 1, 2, 3 dhe 4 të këtij ligji do të paguhet 
njëhershëm për çdo vend të ri të krijuar të punës në nivel 
vjetor për periudhë prej pesë vitesh duke llogaritur nga data 
e fillimit të projektit investues. 

(5) Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare duhet ta 
mirëmbajë investimin dhe vendet e sapokrijuara të punës 
për të cilat është pranuar mbështetja financiare në 
përputhje me nenin 23 paragrafi (1) pika ç), për periudhë 
prej së paku pesë vitesh duke llogaritur nga data e 
përfundimit të projekti investues.”. 

 
Neni 19 

Në nenin 25 paragrafi (1) fjalët "investimi i realizuar”  
zëvendësohet me fjalët "shpenzime të arsyeshme 
investuese.".  

Paragrafi (3) ndryshohet si më poshtë: 
“Mbështetja financiare të paragrafit (1) të këtij neni do 

të paguhet në nivel vjetor, por jo më gjatë se pesë vite”.  
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) në të cilin 

thuhet: 
“Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare duhet të 

mirëmbajë investimin për periudhë prej së  pesë viteve 
duke llogaritur nga data e përfundimit të projektit 
investues.” 

 
Neni 20 

Nenit 26 fshihet. 
 

Neni 21 
Titulli para nenit 27 dhe nenin 27 ndryshohen si më 

poshtë:  
 
“Mbështetje financiare për tjetërsimin e subjekteve afariste 
në vështirësi. 

 
Neni 27 

(1) Mbështetja financiare u ndahet subjekteve afariste 
që do të marrin përsipër subjekte të tjera afariste në 
vështirësi dhe të cilët do të fillojnë investim fillestar 
produktiv”. 

(2) Shuma maksimale e mbështetjes financiare të 
paragrafit (1) në këtë nen do të arrijë 10% të shpenzimeve 
për marrje përsipër të subjektit afarist vështirësi, por jo më 
shumë se 1.000.000 euro në kundërvlerë denari sipas kursit 
mesatar të Bankës Popullor të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut në ditën e pagesës. 

(3) Mbështetja financiare të paragrafit (1) të këtij neni 
paguhet njëhershëm në afat prej 12 muajve, duke llogaritur 
nga dita e marrjes përsipër të subjektit afarist në vështirësi.  

(4) Shfrytëzimi i mbështetjes financiare të paragrafit 
(1) të këtij neni e përjashton shfrytëzimin e mbështetjes 
financiare të nenit 25 të këtij ligji.”. 

 
Neni 22 

Neni 28 ndryshohet si më poshtë:  
“(1) Për realizimin e mbështetjes financiare të nenit 27 

të këtij ligji shfrytëzuesi duhet t’i plotësojë kushtet si më 
poshtë edhe atë:  

- të marrë përsipër subjekt afarist në procedurë për 
riorganizim të zbatuar në procedurë të hapur të 
falimentimit; 

- të jetë subjekt afarist që në periudhën e tre viteve të 
fundit para hapjes së procedurës së falimentimit përveç 
përmes bashkëpunimit afarist nuk ka qenë i lidhur në 
çfarëdo mënyre me subjektin afarist që është në procedurë 
të falimentimit;  

(2) Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare duhet të fillojë 
me prodhimin më së voni në periudhë prej dy viteve nga 
marrja përsipër e subjektit afarist në vështirësi. 

(3)  Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare duhet të 
mirëmbajë projektin investues për periudhë prej pesë 
viteve duke llogaritur nga data e përfundimit të projektit 
investues.”. 

 
Neni 23 

Neni 29 ndryshohet si më poshtë:  
“(1) Mbështetja financiare për subjekte afariste që e 

kanë rritur aftësinë e tyre konkurruese në tregun ndahet për 
rritje të realizuar të të ardhurave nga puna. 

(2) Shuma maksimale vjetore e mbështetjes financiare 
të paragrafit (1) të këtij neni arrin 10% të shpenzimeve të 
arsyeshme investuese, por jo më shumë se 1.000.000 euro 
në kundërvlerë denari me kurs të mesëm të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në ditën e pagesës. 

(3) Mbështetje financiare të paragrafit (1) të këtij neni 
do të paguhet në nivel vjetor, por jo më gjatë se pesë vite”.  

 
Neni 24 

Neni 30 ndryshohet si më poshtë: 
“Për realizimin e së drejtës së mbështetjes financiare të 

nenit 27 të këtij ligji shfrytëzuesi i mbështetjes financiare 
duhet të realizojë rritje të të ardhurave nga punë në vitin e 
fundit prej së paku 5% në raport me mesataren në tre vitet 
paraprake ose për periudhë më të shkurtër varësisht nga 
data në të cilën subjekti afarist është regjistruar dhe ka 
filluar veprimtarinë”. 

 
Neni 25 

Titulli para nenit 31 dhe neni 31 ndryshohen si më 
poshtë: 

 
“Mbështetje e barabartë financiare”. 
 

Neni 31 
“(1) Me qëllim të kontributit drejt zhvillimit të 

barabartë rajonal, shfrytëzuesit e mbështetjes financiare do 
të marrin mbështetje plotësuese financiare varësisht nga 
rajoni i planifikimit ku realizohet investimi produktiv 
fillestar. 

(2) Mbështetja plotësuese financiare do të përllogaritet 
si dallim procentual mes rajonit të planifikimit me vlerë më 
të lartë  të PBB-së për kokë banori dhe vlerën e PBB  për 
kokë banori në rajonin e planifikimit në të cilin realizohet 
investimi produktiv fillestar. 

(3) Mbështetja plotësuese financiare të paragrafit (2) e 
këtij neni do të aplikohet mbi vlerën e aprovuar të 
mbështetjes financiare për vitin me të cilin ka të bëjë 
kërkesa për pagesë. 
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(4) Për nevojat e përllogaritjes së mbështetjes 
plotësuese të paragrafit (2) të këtij neni do të përdoren të 
dhënat e fundit të arritshme për PBB-në për kokë banorë 
sipas rajoneve që i publikon Enti Shtetëror i Statistikës i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut.” 

 
Neni 26 

Neni 32, fshihet: 
 

Neni 27 
Para nenit 33 shtohet titull i ri si më poshtë:  
“Mbështetje financiare për subjekte afariste të 

themeluara nga shtetasit e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut me qëndrim të përhershëm ose të përkohshëm jashtë 
Republikës së Maqedonisë së Veriut.”.  

 
Neni 28 

Nenit 33 ndryshon si më poshtë:   
“(1) Për investime produktive fillestare të subjekteve 

afariste të themeluara nga shtetas të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, që kanë ose kanë pasur qëndrim të 
rregulluar të përhershëm ose të përkohshëm  jashtë 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhë prej pesë 
viteve, deri ditën e parashtrimit të kërkesës, vlera e 
mbështetjes financiare të nenit 23 paragrafi (1) nën c), neni 
25  paragrafi (2), neni 27 paragrafi (2), dhe neni 29 
paragrafi (2) të këtij ligji rritet për 15% të shpenzimeve të 
arsyeshme investuese, por jo më shumë se 1.000.000 euro 
me kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut në ditën e 
pagesës, në nivel vjetor. 

(2) Shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut të 
paragrafit (1) të këtij neni, duhet të posedojnë së paku 51% 
e pronësisë së subjektit afarist, gjatë parashtrimit të 
kërkesës për pagesë, si dhe për gjithë qasjen e vlefshmërisë 
së marrëveshjes për mbështetje financiare.”.  

 
Neni 29 

Titulli para nenit 34 ndryshohet si më poshtë: “Ndarje 
të mbështetjes financiare” 

 
Neni 30 

Në nenin 34 paragrafi (2) ndryshohet si më poshtë: 
“Marrëveshjet për mbështetje financiare në emër të 

Qeverisë i nënshkruan njëri nga nënshkruesit si më poshtë: 
- Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për çështje ekonomike, 
bashkërendim të resorëve ekonomikë dhe të investimeve”; 

- Ministri i Ekonomisë; 
- Drejtori i Drejtorisë së Zonave Zhvillimore 

Industriale Teknologjike dhe  
- Drejtori i Agjencisë së Investimeve të Huaja dhe të 

Promovimit të Eksportit të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut.”.  

 
Neni 31 

Neni 35 ndryshohet si më poshtë: 
“(1) Mbështetje financiare sipas neneve 15, 17, 20, 23, 

25, 27, 29, 31  dhe nenit 33 të këtij ligji aprovohet deri 
vlerën e mjeteve për atë qëllim të përcaktuara në buxhetin 
për vitin rrjedhës të institucioneve kompetente për pagesë. 

(2) Nëse në bazë të projeksionit për llojin e shumës 
maksimale të mbështetjes financiare tejkalohen mjetet e 
përcaktuara buxhetore për këtë dedikim, pagesa bëhet 
proporcionalisht sipas shfrytëzuesit të mbështetjes 
financiare në kuadër të mjeteve të përcaktuara buxhetore 
për vitin përkatës fiskal. Vlera që i tejkalon mjetet e 
përcaktuara buxhetore për këtë dedikim paraqet obligim të 
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.”. 

 
Neni 32 

Neni 36 ndryshohet si më poshtë: 

“(1) Organe kompetente për zbatimin e procedurës për 
ndarjen e mbështetjes financiare janë Drejtoria e Zonave 
Zhvillimore Industriale Teknologjike dhe Agjencia e 
Investimeve të Huaja dhe e Promovimit të Eksportit. 

(2)Për projekte investuese nga zonat zhvillimore 
industriale teknologjike dhe zonat industriale të drejtuara 
nga Drejtoria për zonat zhvillimore industriale 
teknologjike, subjekte afariste parashtrojnë kërkesë për 
shfrytëzimin e mbështetjes financiare deri te Drejtoria  e 
Zonave Zhvillimore Industriale Teknologjike. 

(3) Për projekte investuese jashtë zonave zhvillimore 
industriale teknologjike dhe zonave industriale të drejtuara 
nga Drejtoria  e Zonave Zhvillimore Industriale 
Teknologjike, subjektet afariste parashtrojnë kërkesë për 
shfrytëzimin e mbështetjes financiare deri te Agjencia  e 
Investimeve të Huaja dhe e Promovimit të Eksportit e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”.  

 
Neni 33 

Neni 37 ndryshohet si më poshtë: 
“(1) Për ndarjen e mbështetjes financiare në përputhje 

me këtë ligj, subjekti afarist parashtron kërkesë deri më 31 
maj të vitit rrjedhës për ndarjen e mbështetjes financiare 
deri te autoritetet kompetente të nenit 36, paragrafët (2) 
dhe (3) të këtij ligji. 

(2) Kërkesës i bashkëngjitet Letër e qëllimeve, plan 
afarist për projektin investues dhe raportet financiare për 
tre vitet e fundit ose për periudhë më të shkurtër në varësi 
të datës në të cilën subjekti afarist është themeluar ose ka 
filluar veprimtarinë e tij. 

(3) Përveç dokumenteve të paragrafit (1) të këtij neni, 
organi kompetent të nenit 36 paragrafët (2) dhe (3) të këtij 
ligji mund të kërkojë nga parashtruesi i kërkesës të 
dorëzojë dokumente të tjera me të cilat vërtetohen të 
dhënat dhe faktet e përmendura në kërkesën për ndarjen e 
mbështetjes financiare. 

(4) Ministri i Ekonomisë e përcakton formën dhe 
përmbajtjen e kërkesës të paragrafit (1) të këtij neni si dhe 
dokumentacionin e nevojshëm të paragrafit (3) të këtij 
neni". Në nenin 37 paragrafi (1) ndryshohet si më poshtë.”. 

 
Neni 34 

Neni 38 ndryshohet si më poshtë: 
“(1) Organet kompetente të nenit 36 paragrafët (2) dhe 

(3) të këtij ligji më së voni deri fund të muajit rrjedhëse i 
shqyrtojnë kërkesat e mbërritura në muajin paraprak dhe 
dokumentacionin e dorëzuar me ç'rast e përcaktojnë 
kompletimin e kërkesës dhe dokumentacionit të dorëzuar, 
në bazë të së cilës përpilojnë raport me shkrim për kërkesat 
e shqyrtuara”. 

(2) Nëse kërkesat e dorëzuara dhe dokumentacioni të 
paragrafit (1) të këtij neni nuk janë të kompletuara organet 
kompetente të nenit  36 paragrafi (2) dhe (3) të këtij ligji 
dorëzojnë njoftim në afat prej tetë ditëve nga shqyrtimi i 
kërkesës deri te kërkuese me rekomandim për plotësimin e 
kërkesës së parashtruar me dokumentacionin e nevojshëm 
në afat prej 14 ditëve nga dita e dorëzimit të njoftimit. 

(3) Nëse kërkuesi nuk vepron në përputhje me 
paragrafin (2) të këtij neni organet kompetente të nenit 36 
paragrafi (2) dhe (3) të këtij ligji do ta njoftojnë kërkuesin 
që në afat prej tetë ditëve nga skadimi i afatit për 
plotësimin e kërkesës, se kërkesa për shkak të 
moskompletimit nuk do të jetë objekt i shqyrtimit në 
procedurën për ndarjen e mbështetjes financiare. 

(4) Organet kompetente të nenit 36 paragrafët (2) dhe 
(3) të këtij ligji në Komisionin për vlerësimin e kërkesave 
për ndarjen e mbështetjes financiare për investime të 
formuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut (në tekstin e mëtutjeshëm: Komisioni i vlerësimit) 
në afat prej tetë ditësh e dorëzon raportin me shkrim të 
paragrafit (1) të këtij neni me të gjitha kërkesat me 
dokumentacion e duhur të kompletuar. 
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(5) Komisionin e vlerësimit sipas paragrafit (4) të këtij 
neni e përbejnë anëtari i Kabinetit të kryetarit të Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kabineti i 
zëvendëskryetarit të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për çështje ekonomike, 
bashkërendim të resorëve ekonomikë dhe investimeve, 
Ministrisë së Ekonomisë dhe anëtarëve të tjerë të emëruar 
nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

(6) Anëtarëve të Komisionit të vlerësimit u takon 
kompensim të cilin e përcakton Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë e Veriut, në bazë të numrit të kërkesave të 
shqyrtuara dhe numrit të takimeve të realizuara. Me punën 
e Komisionit kryeson anëtari nga Kabineti i 
zëvendëskryetarit të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për çështje ekonomike, 
koordinim të resorëve ekonomikë dhe investimeve. 

(7) Për mënyrën e punës së tij Komisioni i vlerësimit 
miraton Rregullore pune.  

(8) Komisioni i vlerësimit e shqyrton raportin me 
shkrim me kërkesat e pranuara dhe dokumentacionin të 
paragrafit (4) të këtij neni dhe në afat prej 15 ditëve nga 
pranimi i të njëjtave përpilon Raport dhe ua dorëzon 
organeve kompetente të nenit 36 paragrafët (2) dhe (3) të 
këtij ligji. Raporti përmban: numër i kërkesave të pranuara 
dhe lloji i mbështetjes financiare, lista e subjekteve afariste 
dhe projekte kërkesat e të cilave i përmbushin kushtet për 
lidhjen e marrëveshjes për mbështetje financiare, si dhe 
mendim për plotësimin e kushteve për marrjen e 
mbështetjes financiare në përputhje me këtë ligj. Raporti 
duhet të jetë i nënshkruar nga së paku dy të tretat e të gjithë 
anëtarëve të Komisionit. 

 (9) Pas marrjes së Raportit të Komisionit të vlerësimit, 
organet kompetente të nenit 36 paragrafët (2) dhe (3) 
dorëzojnë njoftim në afat prej tetë ditësh deri te të gjitha 
subjektet afariste që nuk i plotësojnë kushtet për lidhjen e 
marrëveshjes për mbështetje financiare me arsyet për të 
njëjtat të përcaktuara në Raportin.”. 

 
Neni 35 

Neni 39 ndryshohet si më poshtë:  
“Organet kompetente të nenit 36 paragrafët (2) dhe (3) 

të këtij ligji në bazë të Raportit të Komisionit të vlerësimit 
të nenit 38 paragrafi (8) të këtij ligji, më së voni në afat 
prej 15 ditëve nga pranimi i Raportit dorëzojnë në 
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë Draft marrëveshjen 
për marrjen e pëlqimit për ndarjen e mbështetjes 
financiare”. 

 
Neni 36 

Neni 40 ndryshohet si më poshtë: 
“(1) Marrëveshja për ndarjen e mbështetjes financiare 

veçanërisht i përmban elementet si më poshtë:  
- palë kontraktuese: 
- lëndën e Marrëveshjes për ndarjen e mbështetjes 

financiare; 
- llojin e mbështetjes financiare që ndahet me 

Marrëveshje për ndarjen e mbështetjes financiare; 
- të drejtat dhe obligimet e palëve kontraktuese; 
- afatet për plotësimin e të drejtave dhe obligimeve të 

ndërmarra; 
- mënyrën e pagesës së mbështetjes financiare; 
- dispozitat në rast të mospërmbushjes së obligimeve të 

ndërmarra; 
- dispozita për ndërprerje; 
- dispozita për prishje të marrëveshjes; 
- dispozita për zgjidhjen e kontesteve; 
- dispozita të tjera. 
(2) Marrëveshja për mbështetje financiare që nuk i 

përmban elementet sipas paragrafit (1) të këtij neni është e 
pavlefshme.”. 

Neni 37 
Neni 40-а ndryshohet si më poshtë: 
“(1) Marrëveshja për mbështetjen financiare të 

investimeve mund të ndryshohet nëse për një projekt të 
caktuar investuese, subjekti afarist parashtron kërkesë për 
zgjerimin e vëllimit të mbështetjes financiare përmes 
ndarjes së llojit tjetër të mbështetjes financiare të nenit 14 i  
këtij ligji. 

(2) Marrëveshja për mbështetjen financiare të 
investimeve mund të ndryshohet nëse për një projekt të 
caktuar investues subjekti afarist parashtron kërkesë për 
ndryshimin e vlerës minimale të investimit edhe atë e njëjta 
të rritet pa kufizime ose të zvogëlohet, por jo më shumë se 
20% të vlerës së përgjithshme të projektit investues për të 
cilin është lidhur Marrëveshja për ndarjen e mbështetjes 
financiare, përveç se për shfrytëzuesit të mbështetjes 
financiare të nenit 22 të këtij ligji. 

(3) Kërkesat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni 
subjekti afarist mund t’i parashtrojë më së voni deri më 31 
maj të vitit rrjedhëse te autoritetet kompetente të nenit 36 
paragrafët (2) dhe ( 3) të këtij ligji. 

(4) Periudha në të cilën bëhet ndryshimi i marrëveshjes, 
nuk mund të jetë më e gjatë se periudha për të cilën është 
lidhur marrëveshja për mbështetjen financiare të 
investimeve. 

(5) Kërkesave nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni u 
bashkëngjitet dokumentacioni i përcaktuar në nenin 37 
paragrafi (2) të këtij ligji. 

(6) Procedura vendimmarrëse ndaj kërkesave të 
paragrafit (1) dhe (2) të këtij neni, bëhet në përputhje me 
nenin 38 të këtij ligji. 

(7) Autoritetet kompetente të nenit 36 paragrafët (2) 
dhe (3) të këtij ligji, duke u bazuar në raportin e 
Komisionit të vlerësimit të nenit 38 paragrafi (8) të këtij 
ligji, më së voni në afat prej 15 ditëve nga marrja e 
Raportit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut dorëzojnë një projektshtojcë të marrëveshjes për 
ndryshimin e marrëveshjes për mbështetje financiare të 
investimeve për marrjen e pëlqimit. 

(8) Shtojcën e marrëveshjes të paragrafit (7) të këtij 
neni e lidhë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
jo më vonë se 31 korriku i vitit rrjedhës, e në emër të 
Qeverisë e nënshkruan njëri nga nënshkruesit e përmendur 
në nenin 34 paragrafi (2) të këtij ligji”. 

 
Neni 38 

Neni 41 ndryshohet si më poshtë:  
 “(1) Autoritetet kompetente të nenit 33 paragrafët (2) 

dhe (3) të këtij ligji mbajnë evidencë të marrëveshjeve të 
lidhura për ndarjen e mbështetjes financiare dhe në emër të 
ofruesit të mbështetjes financiare, një herë në vit, 
dorëzojnë raport vjetor në Komisionin për mbrojtje të 
konkurrencës, si  dhe në Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. 

(2) Marrëveshja e lidhur për mbështetje financiare 
vendoset në evidencën e organit të paragrafit 1 të këtij neni 
te i cili është parashtruar kërkesa e parë e shfrytëzuesit të 
mbështetjes financiare, që është pranuar si e rregullt dhe 
për të njëjtën është zbatuar procedurë për ndarjen e 
Marrëveshjen për mbështetjen financiare. 

(3) Ofruesi i mbështetjes financiare menjëherë, por më 
së voni në afat prej 15 ditëve nga nënshkrimi i 
marrëveshjes, duhet t’i dorëzojë një ekzemplar të 
marrëveshjes për ndarjen e mbështetjes financiare organit 
që mban evidencë të marrëveshjeve  të lidhura për 
mbështetje financiare.”. 

 
Neni 39 

Neni 42 ndryshohet si më poshtë: 
“(1) Organet  kompetente të nenit 33 paragrafët (2) dhe 

(3) të këtij ligji dhe Ministria e Ekonomisë do të ndjekin 
dhe ushtrojnë kontroll mbi zbatimin e marrëveshjeve të 
lidhura për ndarjen e mbështetjes financiare gjatë 
vlefshmërisë së tyre. 
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(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
gjatë vendimmarrjes për lidhjen e secilës Marrëveshje për 
ndarjen e mbështetjes financiare, do të përcaktojë se cili 
nga organet të paragrafit 1 të këtij neni do të vëzhgojë 
marrëveshjen në fjalë. 

(3)  Lloji, mënyra dhe fusha e kryerjes së aktiviteteve 
për monitorimin dhe kontrollimin e zbatimit të 
marrëveshjeve të lidhura përcaktohet nga Ministri i 
Ekonomisë brenda 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.  

(4) Vëzhgimi i zbatimit të marrëveshjeve në përputhje 
me këtë nen nuk përjashton kompetencën e organeve të 
tjera shtetërore dhe autorizimet e tyre për të vepruar në 
kuadër të kompetencës përkatëse ligjore që ka të bëjë me 
punën e shfrytëzuesit të mbështetjes financiare ose 
projektit investues që ai e realizon.”. 

 
Neni 40 

Neni 43 ndryshohet si më poshtë: 
“Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare që i ka plotësuar 

kushtet në përputhje me marrëveshjen për mbështetje 
financiare më së voni deri më 31 gusht të vitit rrjedhës për 
pagesën e mjeteve në përputhje me marrëveshjen e lidhur 
për mbështetje financiare dorëzon kërkesë për pagesën e 
mbështetjes financiare me dokumentacionin e nevojshëm 
në organin kompetent të nenit 36, paragrafët (2) dhe (3) të 
këtij ligji. 

(2) Organet kompetente të paragrafit (1) të këtij neni e 
shqyrtojnë Kërkesën për pagesën e mbështetjes  financiare 
dhe pas përcaktimit se janë plotësuar kushtet për 
shfrytëzimin e mbështetjes financiare të parashikuar me 
këtë ligj do të kryejë pagesën në vlerën që i takon 
shfrytëzuesit. Nëse organi kompetent nuk është nënshkrues 
i marrëveshjes për mbështetje financiare, kërkesa e 
shqyrtuar i dorëzohet Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë së Veriut për ta bërë pagesën.  

(3) Ministri i Ekonomisë e përcakton formën dhe 
përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionin e nevojshëm 
të paragrafit (1) të këtij neni. 

(4) Llojet e shpenzimeve të arsyeshme investuese dhe 
mënyra e realizimit të pagesës. 

 
Neni 41 

Neni 43 ndryshohet si më poshtë:  
“Subjektet afariste që do të lidhin marrëveshje për 

mbështetje financiare deri më 31 korrik të vitit rrjedhës, 
mund të parashtrojnë kërkesa për pagesë të mbështetjes 
financiare për shpenzimet e investimeve të realizuara, për 
vitin paraprak në përputhje me këtë ligj jo më voni se 31  
gusht  i vitit rrjedhës.”. 

 
Neni 42 

Pas nenit 43-a, shtohet nen i ri 43-b si më poshtë: 
 

Neni 43-b 
“Mbështetja e aprovuar  financiare për shpenzimet e 

realizuara të arsyeshme investuese në vitin paraprak do të 
paguhet në dy transhe. Transheja e parë në lartësi prej 50% 
të vlerës së aprovuar të mbështetjes financiare do të 
paguhet më së voni për 60 ditë nga data e dorëzimit të 
kërkesës së kompletuar për pagesë. Transheja e dytë do të 
paguhet në mënyrë plotësuese, më së voni deri më 25 
dhjetor të vitit rrjedhës. 

 
Neni 43 

Përgjatë gjithë tekstit të ligjit fjalët: “Republika e 
Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e 
Maqedonisë së Veriut”. 

Neni 44 
(1) Subjektet afariste që kanë lidhur anekse të 

marrëveshjeve për mbështetje financiare të investimeve në 
përputhje me nenin 32 të Ligjit për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjit të Mbështetjes Financiare të 
Investimeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 98/19) mund të parashtrojnë kërkesë për 
ndryshim të marrëveshjeve në mënyrë që të harmonizohet 
me dispozitat e këtij ligji, jo më vonë se 16 gusht të vitit 
2021. 

(2) Kërkesa sipas paragrafit (1) të këtij neni 
parashtrohet te autoritetet kompetente të nenit 32, me çka 
ndryshohet neni 36 i këtij ligji, për lidhjen e shtojcës së 
marrëveshjes për mbështetjen financiare të investimeve.  

(3) Procedura e vendimmarrjes ndaj kërkesës të 
paragrafit (1) të këtij neni, bëhet në përputhje me nenin 33, 
me të cilin ndryshohet neni 37 të këtij ligji. 

(4) Shtojcën e marrëveshjes sipas paragrafit (2) të këtij 
neni e lidhë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
më së voni deri më 14 tetor të vitit 2021, e në emër të 
qeverisë nënshkruhet njëri nga nënshkruesit e përmendur 
në nenin 30 me të cilin ndryshohet neni 34 të këtij ligji.  

(5) Nëse subjektet afariste nuk lidhin Shtojcë të 
Marrëveshjes në përputhje me paragrafin (4) të këtij neni, 
realizimi i mbështetjes financiare do të bëhet në përputhje 
me dispozitat e Ligjit të Mbështetjes Financiare të 
Investimeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 83/18, 98/19 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 24/19)”. 

  
Neni 45 

(1) Subjektet afariste që kanë rënie deri 15% të të 
ardhurave të përgjithshme nga puna në vitin 2020 në raport 
me mesataren e tre viteve paraprake ose për një periudhë 
më të shkurtër nëse subjekti afarist është i regjistruar dhe 
ka filluar veprimtarinë në periudhë më të shkurtër se katër 
vite, duke llogaritur nga dita e parashtrimit të kërkesës për 
ndarjen e mbështetjes financiare, mund të parashtrojnë 
kërkesë për ndarjen e mbështetjes financiare në përputhje 
me dispozitat e këtij ligji, deri më 16 gusht të vitit 2021. 

(2) Kërkesa sipas paragrafit (1) të këtij neni u 
parashtrohet organeve kompetente të nenit 32, me të cilin 
ndryshohet neni 36 të këtij ligji. 

 
Neni 46 

Subjektet afariste që kanë lidhur marrëveshje për 
mbështetje financiare të investimeve në të cilën është 
përfshirë masa mbështetje për përvetësimin e tregjeve të 
reja dhe rritje të shitjes në përputhje me nenet 31 dhe 32 të 
Ligjit të Mbështetjes Financiare të Investimeve  (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 83/18, 98/19 dhe 
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 
124/19), vazhdojnë të shfrytëzojnë këtë lloj të mbështetjes 
financiare në përputhje me marrëveshjen për mbështetje 
financiare që është lidhur në bazë të dispozitave të Ligjit të 
Mbështetjes Financiare të Investimeve (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 83/18, 98/19 dhe 
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ 
numër 124/19). 
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Neni 47 
(1) Subjektet afariste që i plotësojnë kushtet për 

ndarjen e mbështetjes financiare në përputhje me këtë ligj, 
për vitin 2021, mund të parashtrojnë kërkesë në përputhje 
me nenin 33 të këtij ligji me të cilin ndryshohet neni 37 
paragrafi (1) deri më 16 gusht të vitit 2021. 

(2) Subjektet afariste që i plotësojnë kushtet për 
ndarjen e mbështetjes financiare në përputhje me këtë ligj, 
për vitin 2021, mund të parashtrojnë kërkesë në përputhje 
me nenin 37 të këtij ligji me të cilin ndryshohet neni 40-a 
paragrafi (3) deri më 16 gusht të vitit 2021, ndërsa aneksi i 
marrëveshjes të nenit 37 me të cilin ndryshon neni 40-a 
paragrafi (8) mund të ndodhë jo më vonë se 14 tetor të vitit 
2021. 

(3) Subjektet afariste që i plotësojnë kushtet për 
ndarjen e mbështetjes financiare në përputhje me këtë ligj, 
për vitin 2021, mund të parashtrojnë kërkesë në përputhje 
me nenin 40 të këtij ligji me të cilin ndryshohet neni 43 
paragrafi (1) deri më 15 nëntor të vitit 2021. 

(4) Subjektet afariste që i plotësojnë kushtet për 
ndarjen e mbështetjes financiare në përputhje me këtë ligj, 
për vitin 2021, mund të parashtrojnë kërkesë në përputhje 
me nenin 41 të këtij ligji me të cilin ndryshohet neni 43-a 
deri më 15  nëntor  të vitit 2021. 

 
Neni 48 

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të 
miratohen brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 49 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

2980. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 
и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 27 јули 2021 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ 

ВО ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Совет за следење на 

состојбите во пензискиот систем („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 76/17), во член 2 зборовите 
„осум члена“ се заменуваат со зборот „членови“. 

Во точка а) алинејата 1 зборовите „Мила Царовска“ 
и запирката се бришат. 

Точката б) се менува и гласи: 
„б) членови: 
- министер за финансии, 

- заменик на претседателот на Владата на Републи-
ка Северна Македонија задолжен за економски пра-
шања, координација на економските ресори и инвести-
ции, 

- министер за економија, 
- претседател на Советот на експерти на Агенцијата 

за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување, 

- директор на Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Северна Македонија, 

- претседател на Управeн одбор на пензискo друш-
твo во Република Северна Македонија. 

 
Член 2 

Во член 7 зборовите „Владата на Република Маке-
донија“ се заменуваат со зборовите „Владата на Репуб-
лика Северна Македонија“, а зборовите „на секои три 
месеци“ се заменуваат со зборовите „еднаш годишно“.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 40-6522/1   Претседател на Владата 

27 јули 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2981. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-
трола на опојни дроги и психотропни супстанции 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 27 јули 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ДАВАЊЕ 
НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНА-
БИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГО-
ЛЕМО  И  МАЛО  ФРСТ  МЕДИКАЛ   КАНАБИС 

УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ БИТОЛА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за изменување на Решението за давање на одобрение за 
одгледување на канабис за медицински цели на Друш-
тво за производство, услуги и трговија на големо и ма-
ло ФРСТ МЕДИКАЛ КАНАБИС увоз-извоз ДООЕЛ 
Битола, број 19-648/7 од 27.7.2021 година. 

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

 
Бр. 40-6549/1   Претседател на Владата 

27 јули 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2982. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 
31/16, 142/16, 190/16 и ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр.275/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 јули 
2021 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМ-
ЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕ-
ВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕ-
ДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО  НА  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,  Е.К.О  

ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште, сопственост на Република Северна 
Македонија, по пат на непосредна спогодба на Друш-
твото за производство на електрична енергија Е.К.О 
ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ БИТОЛА, со седиште  на 
ул.,,Mихаил Апостолски- Дончо” бр.10 Битола, на гра-
дежно земјиште со вкупна површина од 1767м2, и тоа: 

- КП бр. 859/9, КО Вирово, со површина од 16м2, 
запишана во Имотен лист бр.30; 

- КП бр. 859/10, КО Вирово, со површина од 1м2, 
запишана во Имотен лист бр.302; 

- КП бр. 1067/2, КО Вирово, со површина од 896м2, 
запишана во Имотен лист бр. 298; 

- КП бр. 1068/2, КО Вирово, со површина од 72м2, 
запишана во Имотен лист бр. 301; 

- КП бр. 1082/2, КО Вирово, со површина од 122м2, 
запишана во Имотен лист бр. 299;   

- КП бр. 1092/2, КО Вирово, со површина од 423м2, 
запишаан во Имотен лист бр. 297; 

- КП бр. 1598/2, КО Вирово, со површина од 222м2, 
запишана во Имотен лист бр. 300;  

- КП бр. 2399/6, КО Вирово, со површина од 15м2 , 
запишана во Имотен лист бр. 95, 

согласно Проектот за инфраструктура за изградба 
на МХЕЦ Вирово, КО Вирово, Oпштина Демир Хисар, 
со тех. бр. 0801/313/16 од март 2017 година, одобрен со 
Решение од градоначалникот на Oпштина Демир Хи-
сар, бр. 11-252/7 од 28.04.2017 година и Проект за из-
менување и дополнување на Проектот за инфраструк-
тура за изградба на МХЕЦ Вирово, КО Вирово, Oп-
штина Демир Хисар, со тех. бр. 120/1 од септември 
2018 година, одобрен со Решение од градоначалникот 
на Oпштина Демир Хисар бр. 11-919/4 од 4.10.2018 го-
дина, за изградба на објект од јавен интерес утврден со 
закон, со намена мала хидроелектрична централа. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-7040/1  Претседател на Владата

27 јули 2021 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

2983. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 јули 
2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижности сопстве-
ност на Република Северна Македонија и тоа премер 
на објекти, кои се наоѓаат на КП бр.1738/1, KO Ѓорче 
Петров 1-Ново Село, Општина Ѓорче Петров. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-7383/1   Претседател на Владата 

27 јули 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2984. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-
трола на опојни дроги и психотропни супстанции 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17 ), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 27 јули 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,  ТРГОВИЈА, 
ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ МЕДИКАЛСУППЛИ ДОО  

ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ГОСТИВАР 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 
медицински цели на Друштво за производство трговија 
транспорт и услуги МЕДИКАЛСУППЛИ ДОО ек-
спорт-импорт, Гостивар  со број 19-926/2 од 26.07.2021 
година. 

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

 
Бр. 40-8065/1   Претседател на Владата 

27 јули 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2985. 

Врз основа на член 13-б став (9) од Законот за гра-
дење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 
25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 
31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18,168/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.244/19, 18/20 и 279/20) Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата, одржана на 27 јули 2021 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
ДОГОВОР ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА 

ГРАДЕЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 

пренесување на право на градење на објекти помеѓу 
Општина Гази Баба и Друштво за градежништво, трго-
вија и услуги Дино Билдинг ДООЕЛ Скопје на градеж-
но земјиште сопственост на Република Северна Маке-
донија кое претставува Г.П бр.2 КО Гази баба во вкуп-
на површина од 6780 м2, составена од КП бр.1214/2, 
КО Гази Баба, градежно неизградено земјиште со пов-
ршина од 65 м2, запишано во Имотен лист бр.45100; 
дел од КП бр.1222/5, КО Гази Баба, градежно неизгра-
дено земјиште со површина од 1 м2, запишано во Имо-
тен лист бр.9168; дел од КП бр.1223, КО Гази Баба, 
земјиште под зграда 1 со површина од 292 м2, запи-
шанo во Имотен лист бр. 44673; дел од КП бр. 1223, 
КО Гази Баба, дворно место со површина од 282 м2, за-
пишанo во Имотен лист бр.44673; КП бр.1222/4, КО 
Гази Баба, дворно место со површина од 369 м2, запи-
шанo во Имотен лист бр.9168; КП бр.1222/4, КО Гази 
Баба, земјиште под зграда 2 со површина од 9 м2, запи-
шанo во Имотен лист бр.9168; КП бр.2162/4, КО Гази 
Баба, градежно неизградено земјиште со површина од 
149 м2, запишано во Имотен лист бр.47104; КП 
бр.2162/5, КО Гази Баба, градежно неизградено зем-
јиште со површина од 23 м2, запишано во Имотен лист 
бр.47077; дел од КП бр.1222/2, КО Гази Баба, дворно 
место со површина од 42 м2, запишанo во Имотен лист 
бр.9168; дел од КП бр.1222/2, КО Гази Баба, земјиште 
под зграда 1 со површина од 12 м2, запишанo во Имо-
тен лист бр.9168; дел од КП бр.1215/3, КО Гази Баба, 
градежно неизградено земјиште со површина од 142 
м2, запишано во Имотен лист бр.44166; КП бр.1215/7, 
КО Гази Баба, градежно неизградено земјиште со пов-
ршина од 1 м2, запишано во Имотен лист бр.47104; дел 
од КП бр.1222/3, КО Гази Баба, дворно место со пов-
ршина од 69 м2, запишанo во Имотен лист бр.9168; дел 
од КП бр.1222/3, КО Гази Баба, земјиште под зграда 1 
со површина од 33 м2, запишанo во Имотен лист 
бр.9168; КП бр.1222/3, КО Гази Баба, земјиште под 
зграда 2 со површина од 5 м2, запишанo во Имотен 
лист бр.9168; КП бр.1222/1, КО Гази Баба, дворно мес-
то со површина од 2378 м2, запишанo во Имотен лист 
бр.9168; КП бр.1222/1, КО Гази Баба, земјиште под 
зграда 1 со површина од 373 м2, запишанo во Имотен 
лист бр.9168; КП бр.1222/1, КО Гази Баба, земјиште 

под зграда 2 со површина од 383 м2, запишанo во Имо-
тен лист бр.9168; КП бр.1222/1, КО Гази Баба, земјиш-
те под зграда 3 со површина од 278 м2, запишанo во 
Имотен лист бр.9168; КП бр.1222/1, КО Гази Баба, зем-
јиште под зграда 4 со површина од 276 м2, запишанo 
во Имотен лист бр. 9168; КП бр.1222/1, КО Гази Баба, 
земјиште под зграда 5 со површина од 340 м2, запи-
шанo во Имотен лист бр. 9168; КП бр. 1222/1, КО Гази 
Баба, земјиште под зграда 6 со површина од 93 м2, за-
пишанo во Имотен лист бр. 9168; КП бр.1222/1, КО Га-
зи Баба, земјиште под зграда 7 со површина од 409 м2, 
запишанo во Имотен лист бр.9168; КП бр.1222/1, КО 
Гази Баба, земјиште под зграда 8 со површина од 371 
м2, запишанo во Имотен лист бр.9168; КП бр.1222/1, 
КО Гази Баба, земјиште под зграда 9 со површина од 
46 м2, запишанo во Имотен лист бр. 9168; КП 
бр.1222/1, КО Гази Баба, земјиште под зграда 10 со 
површина од 330 м2, запишанo во Имотен лист бр.9168 
и КП бр.1214/3, КО Гази Баба, градежно неизградено 
земјиште со површина од 9 м2, запишано во Имотен 
лист бр.47104 КО Гази Баба.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-8092/1  Претседател на Владата

27 јули 2021година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

__________ 
2986. 

Врз основа на член 30 став (3) и член 30-а став (2) 
од Законот за данокот на додадена вредност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 
8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 
133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 
112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 
198/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19, 267/20 и 163/21) Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 27 јули 2021 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОД-
ЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ  

НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на добрата и услуги-

те кои подлежат на повластена стапка на данокот на 
додадена вредност (,,Службен весник на Република Се-
верна Македонија” бр.316/20) во членот 2 став (1)  по 
точката 17 се додаваат нова точка 18 и табела кои гла-
сат: 

,,18. Електрична енергија за домаќинствата која е 
распоредена во следната глава/тарифен број/под-
број/ознака од Царинската тарифа: 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во ,,Службен весник на Република Северна Маке-
донија”, а ќе се применува до 30 јуни 2022 година 

 
Бр. 40-8127/1  Претседател на Владата

27 јули 2021 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

__________ 
2987. 

Врз основа на член 10 од Законот за управување со 
светското природно и културно наследство во охрид-
скиот регион („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.75/2010) и член 36 став 6 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), 
Владата на Република Северна Македонија на седница-
та одржана на 27 јули 2021 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 
НА КОМИСИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТ-
СКОТО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН 
 
1. Од должноста член на Комисијата за управување 

со светското природно и културно наследство во 
Охридскиот регион, се разрешува Даниела Недељко-
виќ, на нејзино барање. 

2. За член на Комисијата за управување со светско-
то природно и културно наследство во Охридскиот ре-
гион се именува м-р Мише Тутковски директор на На-
ционалната установа Завод за заштита на спомениците 
на културата и Музеј – Охрид, член на предлог на На-
ционалната установа Завод за заштита на спомениците 
на културата и музеј – Охрид. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 14-3323/8  Претседател на Владата

27 јули 2021 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

__________ 
2988. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 
и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 27 јули 2021 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  

РЕФОРМИ ВО ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ 
 

Член 1 
Во Решението за формирање на Комисија за спро-

ведување на реформи во пензискиот систем („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.93/18 и 247/18) во 
член 2 точка а) во алинејата 1 зборовите „Ирена Рис-
теска“ се заменуваат со зборовите „Јехона Рамадани“. 

Точката б) се менува и гласи: 
- Татјана Настевска, Министерство за труд и соци-

јална политика, 
- Елеонора Доневска, Министерство за труд и соци-

јална политика, 
- Билјана Стојанова, Фонд на пензиското и инва-

лидското осигурување на Северна Македонија, 
- Анита К. Ристиќ, Фонд на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Северна Македонија, 
- Занија Асаноски, Фонд на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Северна Македонија, 
-Ивана Поповска, Фонд на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Северна Македонија, 
-Костадин Стојанов, Фонд на пензиското и инва-

лидското осигурување на Северна Македонија,  
- Нехат Мустафа, Фонд на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Северна Македонија,  
- Дарко Саздов, Агенција за супервизија на капи-

тално финансирано пензиско осигурување и  
- Димитар Трпковски, Агенција за супервизија на 

капитално финансирано пензиско осигурување. 
 

Член 2 
Во член 4 во ставовите 1 и 2 зборот „Македонија“ 

се заменува со зборовите „Северна Македонија“. 
Во ставот 2 зборот „квартално“ се заменува со збо-

рот „годишно“. 
 

Член 3 
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 40-6520/1   Претседател на Владата 

27 јули 2021 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

__________ 
2989. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019) и 
член 25 од Статутот на Јавната установа од областа на 
здравството за потребите на јавните здравствени уста-
нови универзитетски клиники, завод и ургентен центар 
– Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 23/2009), Владата на Република Северна Македони-
ја на седницата одржана на 27 јули 2021 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ЈУ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИ-
ТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР 

– СКОПЈЕ 
 
1. Аммар Даут се именува за директор на ЈУ од об-

ласта на здравството за потребите на јавните здравстве-
ни установи универзитетски клиники, Завод и Урген-
тен центар – Скопје, досегашен вршител на должноста 
директор. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“.   

 

Бр. 14-7917/2   Претседател на Владата 

27 јули 2021 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2990. 

Врз основа на член 20 и член 21 од Законот зa 

инспекциски надзор („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.102/2019), и член 36 став 6 од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 

12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 

10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.98/2019), Владата на Република Северна Македони-

ја на седницата одржана на 27 јули 2021 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ 

 

1. Меџит Јусуфи се избира за член на Инспекциски-

от совет од областа на земјоделството, шумарството, 

ветеринарството и безбедноста на храната, со мандат 

од четири години. 

2. Мандатот на избраниот член на Инспекцискиот 

совет од областа на земјоделството, шумарството, вете-

ринарството и безбедноста на храната, започнува да те-

че сметано од 3 октомври 2021 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 14-8294/1   Претседател на Владата 

27 јули 2021 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

2991. 

Врз основа на член 196 од Законот за странци (*) 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.97/18 

и „Службен весник на Република Северна Македонија” 

бр.108/19), министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРАНЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за странци („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 190/19), во член 21 
во ставот (1) на крајот на реченицата  се додаваат збо-
ровите „(Образец бр. 5-а)“. 

 
Член 2 

Во член 22 во ставот (1)  на крајот на реченицата се 
додаваат зборовите „(Образец бр. 5-б)“. 

 
Член 3 

Во член 34 во ставот (2) на крајот на реченицата се 
додаваат зборовите „(Образец бр. 10-а)“.      

Во ставот (4) на крајот на реченицата се додаваат 
зборовите „(Образец бр. 10-б)“. 

 
Член 4 

Во член 38 ставот (1) се брише. 
Ставот (2)  кој станува став (1) се менува и гласи: 
„(1) Штембилот за откажување краткорочен престој 

се втиснува во патната исправа на странецот откако ре-
шението за откажување на краткорочен престој ќе ста-
не извршно. Текстот на штембилот за откажување 
краткорочен престој е отпечатен на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на англиски јазик и негово-
то латинско писмо (Образец бр. 13-а)“. 

Ставот (3) станува став (2). 
 

Член 5 
Во член 41 во ставот (1) на крајот на реченицата  се 

додаваат зборовите „(Образец бр. 15-а)“. 
 

Член 6 
Во член 45 во ставот (1) на крајот на реченицата  се 

додаваат зборовите „(Образец бр. 17-а)“. 
 

Член 7 
Во член 57 во ставот (1) на крајот на реченицата  се 

додаваат зборовите „(Образец бр. 18-а)“. 
 

Член 8 
Обрасците бр. 5-а, 5-б, 10-а, 10-б, 13-а, 15-а, 17-а и 

18-а се дадени во прилог и се составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 13.1.1-73002/1 Министер 
27 јули 2021 година  за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

2992. 

Врз основа на член 24 став (9) и член 49 став (6) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18и 20/19 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 124/19, 248/20 и 302/20), министерот за образование и наука донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО 

СТУДЕНТСКИ ДОМ И ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ СТИПЕНДИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за образецот на барањето за сместување во студентски дом и образецот на барањето за 

добивање стипендија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/16 и 220/16 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 157/19), Прилогот бр.1 се заменува со нов Прилог бр. 1, кој е даден во 

прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

     Бр. 18-11387/1 Министер за образование 

29 јули 2021 година и наука, 

            Скопје Мила Царовска, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
2993. 

Комисијата за хартии од вредност на Република Се-
верна Македонија врз основа на член 52 од Законот за 
инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 
12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016 
и „Службен весник на РСМ“ бр. 31/2020 и 150/2021), 
постапувајќи по Барањето број 0302-610/1 од 13.7.2021 
година на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Генерали Инвестментс АД Скопје за добива-
ње на одобрение и согласност на измените на Статутот 
отворениот инвестициски фонд на ИЛИРИКА КЕШ 
ФОНД, на седницата одржана на ден 23.7.2021 година 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одобрува Барањето број 0302-610/1 од 

13.7.2021 година на Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје 
за давање согласност на Одлуката број 0202-612/2 од 
13.7.2021 година на Одборот на директори на  Друш-
твото за управување со фондови Генерали инвестментс 
АД Скопје за измени на Статутот на отворениот инвес-
тициски фонд ИЛИРИКА КЕШ ФОНД (нов назив ГЕ-
НЕРАЛИ КЕШ ФОНД). 

2. Се задолжува Друштвото од точка 1 од ова Реше-
ние да изготви пречистен текст на Статутот на отворе-
ниот инвестициски фонд ИЛИРИКА КЕШ ФОНД (нов 
назив ГЕНЕРАЛИ КЕШ ФОНД) и истиот да го објави 
на официјалната веб страна на Друштвото. 

3. Се задолжува Друштвото од точка 1 од ова Реше-
ние да ја ажурира содржината на Проспектот на отво-
рениот инвестициски фонд ИЛИРИКА КЕШ ФОНД 
(нов назив ГЕНЕРАЛИ КЕШ ФОНД), и истата да ја об-
јави на официјалната веб страна на Друштвото.  

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
УП1 Број  08-109     Комисија за хартии од вредност

23 јули 2021 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,

 м-р Nora Aliti, с.р.
__________ 

 
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së 

Maqedonisë së Veriut, në bazë të nenit 52 të Ligjit të 
Fondeve Investuese (“Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 
12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 dhe 
23/2016 dhe “Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 31/2020 dhe 
150/2021), duke vepruar ndaj Kërkesës numër 0302-610/1, 
datë 13.7.2021 të Shoqërisë Administruese të Fondeve 
Investuese “Generali Investments” SHA Shkup, për fitimin 
e pëlqimit të ndryshimeve të statutit të Fondit të Hapur të 
Investimeve “ILIRIKA KESH FOND”, në seancën e 
mbajtur më datë 23.7.2021, miratoi  

 
A K T V E N D I M 

 
1. Miratohet Kërkesa numër 0302-610/1,  datë 

13.7.2021 e Shoqërisë Administruese të Fondeve 
Investuese “Generali Investments” SHA Shkup,  për 
dhënie të pëlqimit të Vendimit numër 0202-612/2, datë 
13.7.2021 të Bordit të drejtorëve të Shoqërisë 
Administruese të Fondeve “Generali Investments” SHA 
Shkup, për ndryshime të statutit të Fondit të Hapur të 
Investimeve “ILIRIKA KESH FOND” (emërtimi i ri 
“GENERALI KESH FOND”). 

2. Ngarkohet Shoqëria nga pika 1 e këtij aktvendimi të 
përpilojë tekst të konsoliduar të statutit të Fondit të Hapur 
të Investimeve “ILIRIKA KESH FOND” (emërtimi i ri 
“GENERALI KESH FOND”) dhe të njëjtin ta publikojë në 
faqen zyrtare të internetit të Shoqërisë. 

3. Ngarkohet Shoqëria nga pika 1 e këtij aktvendimi të 
përditësojë përmbajtjen e prospektit të Fondit të Hapur të 
Investimeve “ILIRIKA KESH FOND” (emërtimi i ri 
“GENERALI KESH FOND”) dhe të njëjtën ta publikojë 
në faqen zyrtare të internetit të Shoqërisë.  

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 
PА1 Nr. 08-109 Komisioni i Letrave me Vlerë i 

23.7.2021 Republikës së Maqedonisë së 
Veriut 

Shkup Kryetare 
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.

__________ 
2994. 

Комисијата за хартии од вредност на Република Се-
верна Македонија врз основа на член 52 од Законот за 
инвестициски фондови (Службен весник на РМ број 
12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016 
и Службен весник на РСМ бр. 31/2020 и 150/2021), по-
стапувајќи по Барањето број 0302-609/1 од 13.07.2021 
година Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Генерали Инвестментс АД Скопје за добива-
ње на согласност на измените на Статутот отворениот 
инвестициски фонд на ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧ-
КИ ПАЗАРИ, на седницата одржана на ден 23.07.2021 
година донесе  

     
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одобрува Барањето број 0302-609/1 од 

13.07.2021 година на Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје 
за давање согласност на Одлуката број 0202-612/3 од 
13.07.2021 година на Одборот на директори на  Друш-
твото за управување со фондови Генерали инвестментс 
АД Скопје за измени на Статутот на отворениот инвес-
тициски фонд ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПА-
ЗАРИ (нов назив ГЕНЕРАЛИ ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ 
ПАЗАРИ) . 

2. Се задолжува Друштвото од точка 1 од ова Реше-
ние да изготви пречистен текст на Статутот на отворе-
ниот инвестициски фонд ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАС-
ТЕЧКИ ПАЗАРИ (нов назив ГЕНЕРАЛИ ГЛОБАЛ-
РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ) и истиот да го објави на офици-
јалната веб страна на Друштвото. 

3. Се задолжува Друштвото од точка 1 од ова Реше-
ние соодветно да ја ажурира содржината на Проспек-
тот на отворениот инвестициски фонд ИЛИРИКА 
ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (нов назив ГЕНЕРАЛИ 
ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ) и истата да ја  објави 
на официјалната веб страна на Друштвото.  

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
УП 1 бр. 08-110    Комисија за хартии од вредност

    23 јули 2021 година на Република Северна Македонија
               Скопје Претседател, 

м-р Nora Aliti, с.р.
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Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në bazë të nenit 52 të Ligjit të 
Fondeve  Investuese (“Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 
12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 dhe 
23/2016 dhe  Gazeta Zyrtare e RVM-së”  nr. 31/2020 dhe 
150/2021), duke vepruar ndaj Kërkesës numër 0302-609/1, 
datë 13.7.2021 të Shoqërisë Administruese të Fondeve 
Investuese “Generali Investments” SHA Shkup, për fitimin 
e pëlqimit të ndryshimeve të Statutit të Fondit të hapur të 
investimeve “ILIRIKA GLOBAL-RASTEÇKI PAZARI”, 
në seancën e mbajtur më datë 23.7.2021, miratoi   

     
A K T V E N D I M 

 
1. Miratohet Kërkesa numër 0302-609/1, datë 

13.7.2021 e Shoqërisë Administruese të Fondeve 
Investuese “Generali Investments” SHA Shkup, për dhënie 
të pëlqimit të Vendimit numër 0202-612/3, datë 13.7.2021 
të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë Administruese të 
Fondeve “Generali Investments” SHA Shkup, për 
ndryshime të statutit të fondit të hapur të investimeve 
“ILIRIKA GLOBAL-RASTEÇKI PAZARI” (emërtimi i ri 
GENERALI GLOBAL-RASTEÇKI PAZARI) . 

2. Ngarkohet shoqëria nga pika 1 e këtij aktvendimi të 
përpilojë tekst të konsoliduar të statutit të fondit të hapur të 
investimeve “ILIRIKA GLOBAL-RASTEÇKI PAZARI” 
(emërtimi i ri “GENERALI GLOBAL-RASTEÇKI 
PAZARI”) dhe të njëjtin ta publikojë në faqen zyrtare të 
internetit të shoqërisë. 

3. Ngarkohet shoqëria nga pika 1 e këtij aktvendimi të 
përditësojë përmbajtjen e prospektit të fondit të hapur të 
investimeve “ILIRIKA GLOBAL-RASTEÇKI PAZARI” 
((emërtimi i ri “GENERALI GLOBAL-RASTEÇKI 
PAZARI”) dhe të njëjtin t’a publikojë në faqen zyrtare të 
internetit të shoqërisë.  

4.   Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 
PА1 Nr. 08-110 Komisioni i Letrave me Vlerë i

23.7.2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,

 mr. sc. Nora Aliti, d.v.
__________ 

2995. 
Комисијата за хартии од вредност на Република Се-

верна Македонија врз основа на член 52 од Законот за 
инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 
12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016 
и „Службен весник на РСМ“ бр. 31/2020 и 150/2021), 
постапувајќи по Барањето број 0302-611/1 од 13.7.2021 
година на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Генерали Инвестментс АД Скопје за добива-
ње на согласност на измените на Статутот на отворени-
от инвестициски фонд Илирика Југоисточна Европа, на 
седницата одржана на ден 23.7.2021 година донесе  

     
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одобрува Барањето број 0302-611/1 од 

13.7.2021 година на Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје 
за давање согласност на Одлуката број 0202-612/1 од 
13.7.2021 година на Одборот на директори на  Друш-
твото за управување со фондови Генерали инвестментс 
АД Скопје за измени на Статутот на отворениот инвес-
тициски фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 
(нов назив ГЕНЕРАЛИ ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА). 

2. Се задолжува Друштвото од точка 1 од ова Реше-
ние да изготви пречистен текст на Статутот на отворе-
ниот инвестициски фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА 
ЕВРОПА (нов назив ГЕНЕРАЛИ ЈУГОИСТОЧНА ЕВ-
РОПА) и истиот да го објави на официјалната веб стра-
на на Друштвото. 

3. Се задолжува Друштвото од точка 1 од ова Реше-
ние да ја ажурира содржината на Проспектот на отво-
рениот инвестициски фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧ-
НА ЕВРОПА (нов назив ГЕНЕРАЛИ ЈУГОИСТОЧНА 
ЕВРОПА) и истата да ја објави на официјалната веб 
страна на Друштвото.  

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
УП1Број  08-111    Комисија за хартии од вредност

23 јули 2021 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,

м-р Nora Aliti, с.р.
__________ 

 
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së 

Maqedonisë së Veriut në bazë të nenit 52 të Ligjit të 
Fondeve Investuese (“Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 
12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 dhe 
23/2016 dhe  “Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 31/2020 dhe 
150/2021), duke vepruar ndaj Kërkesës numër 0302-611/1, 
datë 13.7.2021 të Shoqërisë Administruese të Fondeve 
Investuese “Generali Investments” SHA Shkup, për fitimin 
e pëlqimit të ndryshimeve të statutit të Fondit të Hapur të 
Investimeve “Ilirika Jugoistoçna Evropa”, në seancën e 
mbajtur më datë 23.7.2021, miratoi  

     
A K T V E N D I M 

 
1. Miratohet Kërkesa numër 0302-611/1, datë 

13.7.2021 e Shoqërisë Administruese të Fondeve 
Investuese “Generali Investments” SHA Shkup, për dhënie 
të pëlqimit të Vendimit numër 0202-612/1, datë 13.7.2021 
të Bordit të drejtorëve të Shoqërisë Administruese të 
Fondeve “Generali Investments” SHA Shkup, për 
ndryshime të statutit të Fondit të Hapur të Investimeve 
“ILIRIKA JUGOISTOÇNA EVROPA” (me emërtim të ri 
“GENERALI JUGOISTOÇNA EVROPA”). 

2. Ngarkohet shoqëria nga pika 1 e këtij aktvendimi të 
përpilojë tekst të konsoliduar të Statutit të fondit të hapur të 
investimeve “ILIRIKA JUGOISTOÇNA EVROPA” 
(emërtimi i ri “GENERALI JUGOISTOÇNA EVROPA”) 
dhe të njëjtin ta publikojë në faqen zyrtare të internetit të 
Shoqërisë. 

3. Ngarkohet Shoqëria nga pika 1 e këtij aktvendimi të 
përditësojë përmbajtjen e Prospektit të Fondit të Hapur të 
Investimeve “ILIRIKA JUGOISTOÇNA EVROPA” 
(emërtimi i ri “GENERALI JUGOISTOÇNA EVROPA”) 
dhe të njëjtën ta publikojë në faqen zyrtare të internetit të 
Shoqërisë.  

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 
PА1 Nr. 08-111 Komisioni i Letrave me Vlerë i 

23.7.2021 Republikës së Maqedonisë së 
Veriut 

Shkup Kryetare 
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.

__________ 
2996. 

Врз основа на член 131 и член 132, a во врска со 
член 129 од Законот за инвестициски фондови („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 
188/2013, 145/2015 и 23/2016 и „Службен весник на 
РСМ“ бр. 31/2020 и 150/2021) и член 180-а од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 
23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр. 
31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на ден 
23.7.2021 година го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на 

Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Иново Статус АД Скопје поради:  

- неусогласеност на податоците во Статутот на ДУ-
ИФ Иново Статус АД Скопје со Законот за трговски 
друштва што е спротивно на член 17 и член 21 став 1 
алинеја 16 од Законот за инвестициски фондови како и 
неусогласеност на податоците во Статутот со подато-
ците кои се евидентирани во Централниот Регистар на 
РСМ;  

- неусогласеност на Статутот на ОИФ Иново Статус 
Акции во однос на надоместоците за управување, ос-
новната главнина на друштвото, како и дејностите за 
кои ДУИФ Иново Статус АД Скопје има добиено доз-
вола од Комисијата што е спротивно на член 21 став 1 
алинеја 16 и член 52 од Законот за инвестициски фон-
дови; 

- неусогласеност на Проспектот на ОИФ Иново 
Статус Акции во однос на надоместокот за управу-
вање, основната главнина, акционерите, општите пода-
тоци како и во однос на дејностите за кои ДУИФ Ино-
во Статус АД Скопје има добиено дозвола од Комиси-
јата, што е спротивно со член 21 став 1 алинеја 16 и 
член 53  и 54 од Законот за инвестициски фондови, ка-
ко и на Правилникот за формата  и содржината на 
проспектот на отворен и затрворен инвестициски фонд 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 157/2009 и 85/2014); 

- постоење на судир на надлежност на лицата кои 
се одговорни за спречување на перење пари кои воедно 
се одговорни лица на Друштвото и кои извршуваат из-
вршни функции, што е спротивно на член 57 од Зако-
нот за спречување перење пари и финансирање на те-
роризам; 

- нецелосно регистрирање и ажурирање на подато-
ците за клиенти за кои е извршена услуга од страна на  
ДУИФ Иново Статус АД Скопје, што е спротивно на 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност бр. 08-
102/1 од 18.1.2019 година. 

- делумна неусогласеност на Програмата за спречу-
вање на перење пари со измените од Законот за спречу-
вање перење пари и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 317/2020), во делот за 
идентификација на клиентите со средства за електрон-
ска идентификација, што е спротивно на член 11 став 2 
од Законот за спречување перење пари и финансирање 
тероризам.  

2. СЕ ИЗРЕКУВА  јавна опомена на Друштвото за 
управување со инвестициски фондови Иново Статус 
АД Скопје и на одговорните лица на друштвото Миа 
Стефановска Зографска-извршен член, односно главен 
извршен директор и Благој Митров-извршен директор 
во друштвото, заради досегашното поведение на друш-
твото како и заради констатираните неправилности од 
точка 1 алинеја 5 и 6 од ова Решение. 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со 
инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје во рок 
од 30 дена: 

- да ја отпочне постапката за отстранување на  ут-
врдените неправилности од точка 1  алинеја 1 ,2 и 3 на 
ова Решение, 

- да ги отстрани утврдените неправилности од точ-
ка 1 алинеја 4 на ова Решение. 

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со 
инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје  во 
рок од 5 дена по истекот на рокот од точка 3 на ова ре-
шение да достави соодветен доказ  дека е постапено по 
решението на Комисијата.   

5. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со 
инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје, за ут-
врдената неправилност од точка 1 на ова решение да 

уплати надометок од 1000,00 денари, согласно Тари-
фникот за утврдување на висината на надоместоците 
што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност. 

6. Јавната  опомена од точка 2 на ова решение ќе се 
објави во два дневни весници кои излегуваат на целата 
територија на Република Северна Македонија по него-
вата конечност. 

7. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување освен во точка 2 од ова Реше-
ние. 

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
УП1Број  08-116    Комисија за хартии од вредност

23 јули 2021 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,

м-р Nora Aliti, с.р.
__________ 

 
Në bazë të nenit 131 dhe nenit 132, e në lidhje me 

nenin 129 të Ligjit të Fondeve Investuese (“Gazeta Zyrtare 
e RM-së nr. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 
145/2015 dhe 23/2016 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr.. 
31/2020 dhe 150/2021) dhe nenin 180-а të Ligjit të Letrave 
me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së nr..95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe 
Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 31/2020), Komisioni i 
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në 
seancën e mbajtur më datë 23.7.2021, e miratoi këtë 

 
A K T V E N D I M 

 
1. VËRTETOHET parregullsi në punën e Shoqërisë 

Administruese të Fondeve Investuese “Inovo Status” SHA 
Shkup për shkak të:  

- mospërputhshmërisë së të dhënave në Statutin e 
“SHAFI Inovo Status” SHA Shkup me Ligjin e Shoqërive 
Tregtare që është në kundërshtim me nenin 17 dhe nenin 
21 paragrafi 1 nënparagrafi 16 të Ligjit të Fondeve 
Investuese si dhe mospërputhshmërinë e të dhënave në 
Statutin me të dhënat, që janë të evidentuara në Regjistrin 
Qendror të RMV-së;  

- mospërputhshmërisë së Statutit të “FHI Inovo Status 
Akcii” në lidhje me kompensimet për administrim, 
kryegjësë së shoqërisë, si dhe veprimtaritë për të cilat 
“SHAFI Inovo Status” SHA Shkup ka fituar leje nga 
komisioni, që është në kundërshtim me nenin 21 paragrafi 
1 nënparagrafi 16 dhe nenin 52 të Ligjit të Fondeve 
Investuese; 

- mospërputhshmërisë së Prospektit të “FHI Inovo 
Status Akcii” në lidhje me kompensimin për administrim, 
kryegjësë, aksionarët, të dhënat e përgjithshme si dhe në 
lidhje me veprimtaritë për të cilat “SHAFI Inovo Status” 
SHA Shkup ka fituar leje nga komisioni, që është në 
kundërshtim me nenin 21 paragrafi 1 nënparagrafi 16 dhe 
neni 53 dhe 54 të Ligjit të Fondeve Investuese si dhe të 
Rregullores së Formës dhe Përmbajtjes e prospektit të një 
fondi të hapur dhe të mbyllur të investimeve (“Gazeta 
Zyrtare e RMV-së” nr. 157/2009 dhe 85/2014); 

- ekzistimit të konfliktit të kompetencave të personave 
që janë përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave që 
njëherit janë persona përgjegjës të shoqërisë edhe të cilët 
ushtrojnë funksione ekzekutive, që është në kundërshtim 
me nenin 57 të Ligjit të Parandalimit të Pastrimit të Parave 
dhe Financim të Terrorizmit; 

- regjistrimit dhe përditësimit jo të plotë të të dhënave 
për klientë për të cilët është kryer shërbim nga ana e 
“SHAFI Inovo Status” SHA Shkup, që është në 
kundërshtim me Vendimin e Komisionit të Letrave me 
Vlerë nr. 08-102/1, datë 18.1.2019. 
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- mospërputhshmëri e pjesshme e Programit për 
parandalim të pastrimit të parave me ndryshimet të Ligjit të 
Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe të Financimit të 
Terrorizmit (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 317/2020), në 
pjesën për identifikim të klientëve me mjete për identifikim 
elektronik që është në kundërshtim me nenin 11 paragrafi 2 
të Ligjit të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe të 
Financimit të Terrorizmit.    

2. I SHQIPTOHET  paralajmërim publik Shoqërisë 
Administruese të Fondeve Investuese “Inovo Status” SHA 
Shkup dhe personave përgjegjës të shoqërisë, Mia 
Stefanovska Zografska – anëtar ekzekutiv, respektivisht 
drejtor kryesor ekzekutiv dhe Bllagoj Mitrov – drejtor 
ekzekutiv në shoqërinë, për shkak të sjelljes së 
deritanishme të shoqërisë si dhe për shkak të parregullsive 
të konstatuara nga pika 1 nënpika 5 dhe 6 të këtij 
Aktvendimi. 

3.  NGARKOHET Shoqëria Administruese e Fondeve 
Investuese “Inovo Status” SHA Shkup, që brenda 30 
ditësh: 

-  të fillojë procedurën për mënjanimin e parregullsive 
të vërtetuara nga pika 1 nënpika 1, 2 dhe 3 e këtij 
Aktvendimi, 

-    të mënjanojë paregullsitë e vërtetuara nga pika 1 
nënpika 4 e këtij Aktvendimi. 

4. NGARKOHET Shoqëria Administruese e Fondeve 
Investuese “Inovo Status” SHA Shkup,  që brenda 5 ditësh 
pas skadimit të afatit nga pika 3 e këtij aktvendimi të 
dorëzojë provë përkatëse se është vepruar ndaj aktvendimit 
të komisionit. 

5. NGARKOHET Shoqëria Administruese e Fondeve 
Investuese “Inovo Status” SHA Shkup, që për 
parregullsinë e vërtetuar nga pika 1 e jëtij aktvendim të 
paguajë kompensim prej 1000,00 denarë, në përputhje me 
Tariforen e përcaktimit të lartësisë së kompensimeve që i 
arkëton Komisioni i Letrave me Vlerë. 

6. Paralajmërimi publik nga pika 2 e këtij aktvendimi 
do të publikohet në dy gazeta ditore, të cilat dalin në tërë 
territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut pas 
përfundimësisë së tij. 

7. Ankesa e paraqitur kundër këtij aktvendimi nuk e 
prolongon zbatueshmërinë e tij përveç në pikën 2 të këtij 
aktvendimi. 

8. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

 
PА1 Nr. 08-116 Komisioni i Letrave me Vlerë i 

23.7.2021   Republikës së Maqedonisë së 
Veriut 

Shkup Kryetare 
 Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.

__________ 
2997. 

Врз основа на член 9 став (1), член 12, член 16 и 
член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Северна Македонија„ бр.95/2005, 
бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 
192/2015, 23/2016 и 83/2018 и Службен весник на РСМ 
бр.31/2020), постапувајќи по Барањето на СН ОСИГУ-
РИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола за давање одобрение за 
издавање на долгорочни должнички хартии од вред-
ност - прва емисија на корпоративни обврзници по пат 
на јавна понуда, Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија на седницата одржана 
на ден 23.7.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА - ПРВА 
ЕМИСИЈА НА КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ 

 
1. На СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола се 

дава одобрение за издавање на долгорочни должнички 
хартии од вредност по пат на јавна понуда - прва еми-
сија на 8.000 корпоративни обврзници со поединечна 
номинална вредност од 10.000 денари и вкупна номи-
нална вредност од 80.000.000 денари.  

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката Број 02-300/20 од 
10.5.2021 година за издавање на долгорочни должнич-
ки хартии од вредност по пат на јавна понуда – I-ва 
емисија на корпоративни обврзници донесена на Соб-
ранието на акционери на СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРО-
КЕР АД Битола одржано на ден 10.5.2021. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност – корпоративните обврзници за регис-
трирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш, 
но не подоцна од три работни дена, по истекот на ро-
кот за реализација на емисијата на обврзници по пат на 
јавна понуда.  

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на обврзниците во депозитарот 
за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија да достави 
доказ дека е извршен упис на обврзниците. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
УП1 Број 10-84    Комисија за хартии од вредност

23 јули 2021 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,

м-р Nora Aliti, с.р.
__________ 

 
Në bazë të nenit 9 paragrafi (1), nenit 12, nenit 16 dhe 

nenit 184 të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr.95/2005, nr. 
25/2007, nr. 07/2008, nr. 57/2010, nr. 135/2011, nr. 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e 
RMV-së” nr.31/2020), duke vepruar ndaj Kërkesës së “SN 
OSIGURITELEN BROKER” SHA Manastir, për dhënie të 
miratimit për emetim të letrave me vlerë afatgjate të 
borxhit – emetim i parë i obligacioneve korporative me anë 
të një oferte publike, Komisioni i Letrave me Vlerë i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur 
më datë 23.7.2021, miratoi 

 
A K T V E N D I M 

PËR DHËNIE TË MIRATIMIT PËR EMETIM TË 
LETRAVE ME VLERË AFATGJATE TË BORXHIT 
ME ANË TË NJË OFERTE PUBLIKE - EMETIM I 
PARË  I   OBLIGACIONEVE KORPORATIVE 

 
1. I jepet miratimi “SN OSIGURITELEN BROKER” 

SHA Manastir për emetim të letrave me vlerë afatgjatë të 
borxhit me anë të një oferte publike – emetim i parë i 8.000 
obligacioneve korporative me vlerë individuale nominale 
prej 10.000 denarë dhe vlerë totale nominale prej 
80.000.000 denarë.  
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2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e 
këtij Aktvendimi ka për obligim që të kryejë të gjitha 
detyrimet nga letrat me vlerë brenda afatit dhe në mënyrë 
të paraparë me Ligjin dhe Vendimin nr. 02-300/20 të datës 
10.5.2021 për emetim të letrave me vlerë afatagjate të 
borxhit me anë të një oferte publike – emetimi I i 
obligacioneve korporative i sjellë në Kuvendin e 
Aksionarëve të “SN OSIGURITELEN BROKER” SHA 
Manastir,  të mbajtur më datë 10.5.2021. 

3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e 
këtij Aktvendimi ka për obligim, që të dorëzojë letrat me 
vlerë – obligacionet korporative për regjistrim në 
depozitarin e letrave me vlerë menjëherë, por jo më vonë 
se tre ditë pune pas skadimit të afatit për realizim të 
emetimit të obligacioneve me anë të një oferte publike.  

4. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e 
këtij Aktvendimi ka për obligim, që brenda pesë ditë pune 
nga regjistrimi i obligacioneve në depozitarin e letrave me 
vlerë, te Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, të dorëzojë provë se është bërë 
regjistrim i obligacioneve. 

5. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

 
PA1 Numër 10-84 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës

23.7.2021  së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja, 

 Mr.Sc. Nora Aliti, d.v.
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

2998. 
Врз основа на член 15 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 
124/19) член 18 од Статутот на Агенцијата за катастар 
на недвижности број 01-7492/10 од 30.4.2013 година, 
број 01-548/8 од 30.1.2015 година, број 0101-31874/1 од 
29.8.2018 година и 0101-5114/9 од 29.5.2020 година, 
директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, 
донесе                                                                      

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 22.7.2021 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Требош, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Требош, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Требош.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
 Бр. 0917-10888/1  

 22 јули 2021 година Директор, 
              Скопје м-р Борис Тунџев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2999. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија бр.96/19) и член 21 став 
(1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 
54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 29 јули 
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 СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност трговија со природен гас (“Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” 
бр.167/21) издадена на Друштвото за трговија и услуги 
СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје, во точката 1 зборовите 
“Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД 
ДОО Скопје” се заменуваат со зборовите “Друштво за 
трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје”. 

Во Прилогот , точката 1 се менува и гласи: 
“Друштво за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО 

Скопје, со седиште на ул. Орце Николов бр.70 Скопје-
Центар, Република Северна Македонија”. 

2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука 
се врши согласно известување за настанати промени во 
седиштето на Друштвото. 

3. 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. 

 
УП1 бр. 11-137/21 Претседател

29 јули 2021година          
Скопје

на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

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

Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19) dhe nenit 21 paragrafi 
(1) pika 5) 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 29 korrik 
2021, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT PËR LËSHIMIN E 
LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË  

ENERGJETIKE TREGTI ME GAZ NATYROR 
 
1. Në vendimin për lëshimin e licencës për kryerjen e 

veprimtarisë energjetike të tregtisë me energji elektrike 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 
nr. 82/19 dhe 11/21), të lëshuar për Shoqërinë e Tregtisë 
dhe të Shërbimeve “SOLARIS TREJD” SHPK Shkup, në 
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pikën 1, fjalët “Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve 
“SOLARIS TREJD” SHPK Shkup” zëvendësohen me 
fjalët “Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve “DUFERCO 
MK” SHPK Shkup”. 

Në shtojcë, pika 1 ndryshohet si vijon: 
“Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve “DUFERCIO 

MK” SHPK Shkup, me seli në rr. “Orce Nikollov” nr.70 
Shkup-Qendër, Republika e Maqedonisë së Veriut”. 

2. Ndryshimi i licencës nga pika 1 e këtij vendimi 
kryhet në përputhje me ndryshimet e bëra në selinë e 
shoqërisë. 

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

 
 Kryetari 
  i Komisionit Rregullator i 

Energjetikës     
PА1 nr. 11-137/21  dhe i Shërbimeve të Ujit të
     29 korrik 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
     Shkup Марко Бислимоски, d.v.

__________ 
3000. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 
од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија бр.96/19) и член 21 став 
(1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 
54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 29 јули 
2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 
ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност трговија со електрична енергија 
(“Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.82/19 и 11/21) издадена на Друштвото за трговија и 
услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје, во точката 1 
зборовите “Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС 
ТРЕЈД ДОО Скопје” се заменуваат со зборовите 
“Друштво за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО 
Скопје”. 

Во Прилогот 1, точката 1 се менува и гласи: 
“Друштво за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО 

Скопје, со седиште на ул. Орце Николов бр.70 Скопје-
Центар, Република Северна Македонија”. 

2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука 
се врши согласно известување за настанати промени во 
седиштето на Друштвото. 

3. 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. 

 
УП1 бр. 12-136/21  Претседател

29 јули 2021година          
Скопје 

на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

 Република Северна Македонија,
 Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1 nënpika 17 të 
Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19) dhe nenit 21 paragrafi 
(1) pika 5) 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 29 korrik 
2021, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT PËR LËSHIMIN E 
LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE, TREGTI ME ENERGJI ELEKTRIKE 

 
1. Në vendimin për lëshimin e licencës për kryerjen e 

veprimtarisë energjetike të tregtisë me energji elektrike 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 
nr. 82/19 dhe 11/21) të lëshuar për Shoqërinë e Tregtisë 
dhe të Shërbimeve “SOLARIS TREJD” SHPK Shkup, në 
pikën 1, fjalët “Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve 
“SOLARIS TREJD” SHPK Shkup” zëvendësohen me 
fjalët “Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve “DUFERCO 
MK” SHPK Shkup”. 

Në shtojcën 1 pika 1 ndryshohet si vijon: 
Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve “DUFERCO 

MK” SHPK Shkup, me seli në rr. “Orce Nikollov” nr.70 
Shkup-Qendër, Republika e Maqedonisë së Veriut”. 

2. Ndryshimi i licencës nga pika 1 e këtij vendimi 
kryhet në përputhje me ndryshimet e bëra në selinë e 
shoqërisë. 

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

 
Kryetari 

  i Komisionit Rregullator i 
Energjetikës     

PА1 nr. 12-136/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të
    29 korrik 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,
    Shkup Марко Бислимоски, d.v.

__________ 
3001. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 
од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 12 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 29 јули 2021 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ  
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА 

 
1. Барањето на Друштвото за производство на енер-

гија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - им-
порт Скопје УП1 бр.12-141/21 од 23 јули 2021 година 
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за продолжување на лиценцата за пробна работа на ма-
лата хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Пена со реф. бр. 
407“ издадена со Одлука за издавање на лиценца за 
пробна работа („Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр. 214/19, 173/20, 65/21 и 98/21) СЕ 
ОДБИВА. 

2. 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. 

 
УП1 бр. 12-141/21  Претседател

29 јули 2021година          
Скопје 

на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

 Република Северна Македонија, 
 Марко Бислимоски, с.р.

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

Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit  12 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 29 korrik 2021, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR REFUZIMIN E KËRKESËS PËR VAZHDIMIN 
E LICENCËS SË PUNËS PROVË 

 
1. Kërkesa e Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë 

“CMM ENERGJI KOMPANI” SHPKNJP eksport-import, 
Shkup PA1 nr.12-141/21, datë 23 korrik 2021, për 
vazhdimin e licencës së punës provë të Hidrocentralit të 
Vogël Elektrik “HCEV Pena me nr. ref. 407”, të lëshuar 
me Vendimin për Lëshimin e Licencës së Punës Provë 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 
nr. 214/ 19, 214/19, 173/20 dhe 98/21), REFUZOHET. 

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

 
 Kryetari 
   i Komisionit Rregullator i 

Energjetikës     
PА1 nr. 12-141/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të
     29 korrik 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
           Shkup Марко Бислимоски, d.v.

__________ 
3002. 

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 собирање и одведување на урбани отпадни 

води со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 
2024 година, на ЈП „Еремија“ Вевчани, заведено во ар-
хивата на Регулаторната комисија за енергетика и вод-
ни услуги на Република Северна Македонија под УП1 
бр. 08-69/21 од 10 мај 2021 година, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија на седницата одржана на 29 јули 
2021 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП 
„ЕРЕМИЈА“ ВЕВЧАНИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  

2022-2024 ГОДИНА 
 
1. На ЈП „Еремија“ Вевчани се утврдува просечна 

тарифа за водната услуга собирање и одведување на 
урбани отпадни води и тоа: 

- за 2022 година во износ од 15,86 ден/m³; 
- за 2023 година во износ од 15,98 ден/m³; 
- за 2024 година во износ од 15,79 ден/m³. 
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
- минималниот и максималниот опсег за 2022 годи-

на изнесува 66,78%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2023  годи-

на изнесува 66,17%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2024 годи-

на изнесува 66,86%. 
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 5,27 ден/m³;  
- максимална просечна тарифа 26,45 ден/m³; 
- за 2023 година: 
- минимална просечна тарифа 5,41 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 26,56 ден/m³; 
- за 2024 година: 
- минимална просечна тарифа 5,23 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 26,35 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 собирање 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. 

  
УП1 бр. 08-69/21 Претседател  

29 јули 2021година          
Скопје 

на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

 Република Северна Македонија, 
 Марко Бислимоски, с.р. 



4 август 2021  Бр. 178 - Стр. 41 
 
 

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 
largimit të ujërave të zeza urbane me propozim-tarifë për 
periudhën e rregulluar 2022 - 2024, të NP-së “Eremija” 
Vevçan, të regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator 
të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut nën PA1 nr. 08-69/21, datë 10 maj 
2021, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në seancën e mbajtur më 29 korrik 2021, miratoi 
 

A K T V E N D I M 
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË 
GRUMBULLIMIT DHE LARGIMIT TË UJËRAVE TË 
ZEZA URBANE TË NP-SË “EREMIJA” VEVÇAN  

PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR 2022-2024 
 
1. NP-së “Eremija” Vevçan i përcaktohet tarifë 

mesatare e shërbimit të ujit të grumbullimit dhe të largimit 
të ujërave të zeza urbane edhe atë: 

- për vitin 2022 në shumë prej 15,86 den/m³; 
- për vitin 2023 në shumë prej 15,98 den/m³; 
- për vitin 2024 në shumë prej 15,79 den/m³. 
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës: 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë 

prej 66,78%; 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë 

prej 66,17%; 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2024 ka vlerë 

prej 66,86%. 
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 5,27 den/m³;  
- tarifa mesatare maksimale 26,45 den/m³; 
- për vitin 2023: 
- tarifa mesatare minimale 5,41 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 26,56 den/m³; 
- për vitin 2024: 
- tarifa mesatare minimale 5,23 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 26,35 den/m³. 
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 grumbullimit dhe e largimit të 
ujërave të zeza urbane, vlen për periudhën e rregulluar 
2022-2024. 

6. Aktvendimi hyn në fuqi me ditën e botimit 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, ndërkaq do të zbatohet nga data 1 
janar 2022. 

 
 Kryetari 
   i Komisionit Rregullator i 

Energjetikës       
PА1 nr. 08-69/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të 
     29 korrik 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
     Shkup Марко Бислимоски, d.v. 

__________ 
3003. 

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 ЈП „Еремија“ Вевчани, заведено во ар-
хивата на Регулаторната комисија за енергетика и вод-
ни услуги на Република Северна Македонија под УП1 
бр. 08-75/21 од 14 мај 2021 година, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија на седницата одржана на 29 јули 
2021 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-
ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВА-
ЊЕ НА ЈП „ЕРЕМИЈА“ ВЕВЧАНИ ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2022-2024 ГОДИНА 
 
1. На ЈП „Еремија“ Вевчани се утврдува просечна 

тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување и тоа: 

- за 2022 година во износ од 13,10 ден/m³; 
- за 2023 година во износ од 14,12 ден/m³; 
- за 2024 година во износ од 20,47 ден/m³. 
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
- минималниот и максималниот опсег за 2022 годи-

на изнесува 18,96%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2023  годи-

на изнесува 23,53%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2024 годи-

на изнесува 20,14%. 
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 10,62 ден/m³;  
- максимална просечна тарифа 15,58 ден/m³; 
- за 2023 година: 
- минимална просечна тарифа 10,80 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 17,44 ден/m³; 
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- за 2024 година: 
- минимална просечна тарифа 16,35 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 24,59 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 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. 

 
УП1 бр. 08-75/21 Претседател  

29 јули 2021година          
Скопје 

на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

 Република Северна Македонија, 
 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 furnizimit me ujë me propozim-tarifë për 
periudhën e rregulluar 2022 - 2024, të NP-së “Eremija” 
Vevçan, të regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator 
të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut nën PA1 nr. 08-75/21, datë 14 maj 
2021, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në seancën e mbajtur më 29 korrik 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 NP-SË "EREMIJA" VEVÇAN PËR PERIUDHËN  

E RREGULLUAR 2022-2024 
 
1. NP-së “Eremija” Vevçan 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 13,10 den/m³; 
- për vitin 2023 në shumë prej 14,12 den/m³; 
- për vitin 2024 në shumë prej 20,47 den/m³. 
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës: 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë 

prej 18,96%; 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë 

prej 23,53%; 

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2024 ka vlerë 
prej 20,14%. 

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 10,62 den/m³;  
- tarifa mesatare maksimale 15,58 den/m³; 
- për vitin 2023: 
- tarifa mesatare minimale 10,80 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 17,44 den/m³; 
- për vitin 2024: 
- tarifa mesatare minimale 16,35 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 24,59 den/m³. 
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, vlen për periudhën e rregulluar 2022-
2024. 

6. Aktvendimi hyn në fuqi me ditën e botimit 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, ndërkaq do të zbatohet nga data 1 
janar 2022. 

 
 Kryetari 
   i Komisionit Rregullator i 

Energjetikës       
PА1 nr. 08-75/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të 
     29 korrik 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
           Shkup Марко Бислимоски, d.v. 

__________ 
3004. 

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 ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ, 
заведено во архивата на Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија под УП1 бр. 08-108/21 од 21.6.2021 година, 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 29 јули 2021 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-
ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-
ВАЊЕ НА ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2022-2024 ГОДИНА 
 
1. На ЈКП КОЗЈАК СТАРО НАГОРИЧАНЕ се ут-

врдува просечна тарифа за водната услуга снабдување 
со вода за пиење или водоснабдување и тоа: 

- за 2022 година во износ од 43,89 ден/m³; 
- за 2023 година во износ од 43,67 ден/m³; 
- за 2024 година во износ од 44,45 ден/m³. 
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
- минималниот и максималниот опсег за 2022  годи-

на изнесува 0,27% ; 
- минималниот и максималниот опсег за 2023 годи-

на изнесува  0,26% ; 
- 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 43,77 ден/m³;  
- максимална просечна тарифа 44,00 ден/m³; 
- за 2023 година: 
- минимална просечна тарифа 43,56 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 43,79 ден/m³; 
- за 2024 година: 
- минимална просечна тарифа 44,34 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 44,56 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 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. 

 
УП1 бр. 08-108/21 Претседател

29 јули 2021година          
Скопје 

на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

 Република Северна Македонија,
 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 furnizimit me ujë me propozim-tarifë për 
periudhën e rregulluar 2022 - 2024, të NPK-së “KOZJAK 

NAGORIÇ I VJETËR”, të regjistruar në arkivin e 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nën PA1 nr. 
08-108/21, datë 21.6.2021, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 korrik 
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 NPK-SË "KOZJAK" NAGORIÇ I VJETËR PËR  

PERIUDHËN E RREGULLUAR 2022-2024 
 
1. NPK-së “KOZJAK” NAGORIÇ I VJETËR 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 43,89 den/m³; 
- për vitin 2023 në shumë prej 43,67 den/m³; 
- për vitin 2024 në shumë prej 44,45 den/m³. 
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës: 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë 

prej 0,27%; 
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë 

prej 0,26%; 
- 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 43,77 den/m³;  
- tarifa mesatare maksimale 44,00 den/m³; 
- për vitin 2023: 
- tarifa mesatare minimale 43,56 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 43,79 den/m³; 
- për vitin 2024: 
- tarifa mesatare minimale 44,34 den/m³; 
- tarifa mesatare maksimale 44,56 den/m³. 
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, vlen për periudhën e rregulluar 2022-
2024. 

6. Aktvendimi hyn në fuqi me ditën e botimit 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, ndërkaq do të zbatohet nga data 1 
janar 2022. 

 
 Kryetari 
   i Komisionit Rregullator i 

Energjetikës       
PА1 nr. 08-108/21 dhe i Shërbimeve të Ujit të 
     29 korrik 2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
     Shkup Марко Бислимоски, d.v. 
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С У Д С К И  О Г Л А С И  
 
  

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека во 

правната работа на тужителот Петре Трајков од с. Со-
пот, Кавадарци, против тужената Виолета Митревска 
од Кавадарци, по предметот МАЛВП бр. 45/21, врз ос-
нова на член 76, ст. 2, т. 4 од ЗПП ѝ се назначува прив-
ремен застапник, кој ќе ги има сите права и должности 
на законски застапник.  

За привремен застапник се назначува Илија Илиев-
ски, адвокат од Кавадарци, кој правата и должностите, 
ќе ги врши сѐ додека тој или неговиот полномошник не 
се појават пред судот и не ги преземат дејствијата, од-
носно сѐ додека ЈУ МЦСР не го извести судот дека на 
тужената ѝ назначил старател.  

Се повикува тужената во рок од 30 дена, по објаву-
вањето на овој оглас, да се јави во овој суд или да одре-
ди полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. 

Од Основен суд – Кавадарци, МАЛВП бр. 45/21. 
                                                                            (33931) 

  
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Oсновниот суд во Прилеп е заведен предлог 
за експропријација на недвижен имот на предлагачот 
АД НЕР Скопје, поднесен против противникот Мартин 
Ачески кој сега е со непозната адреса. 

Бидејќи противникот е со непозната адреса на жи-
веење се повикува да се јави во овој суд во рок од 15 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот или 
да достави своја адреса на живеење.  

Доколку во определениот рок тој не се јави и не опре-
дели свој полномошник, неговите интереси до правосил-
носта на постапката ќе ги застапува привремен застапник. 
Од Основен суд – Прилеп, ВПП-22/20.                (33933) 

__________ 
 
Пред Oсновниот суд во Прилеп е заведен предлог 

за експропријација на недвижен имот на предлагачот 
АД НЕР Скопје, поднесен против противникот 
Богданоски Јованов Крсте кој сега е со непозната 
адреса. 

Бидејќи противникот е со непозната адреса на 
живеење се повикува да се јави во овој суд во рок од 15 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот или 
да достави своја адреса на живеење.  

Доколку во определениот рок тој не се јави и не оп-
редели свој полномошник, неговите интереси до право-
силноста на постапката ќе ги застапува привремен зас-
тапник. 

Од Основен суд – Прилеп, ВПП-57/21.          (33934) 
___________ 

  
Пред Основниот суд во Прилеп е заведен предлог 

за експропријација на недвижен имот на предлагачот 
АД НЕР Скопје, поднесена против противникот Димко 
Неделков, кој сега е со непозната адреса. 

Бидејќи противникот е со непозната адреса на 
живеење се повикува да се јави во овој суд во рок од 15 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот или 
да достави своја адреса на живеење.  

Доколку во определениот рок тој не се јави и не оп-
редели свој полномошник, неговите интереси до право-
силноста на постапката ќе ги застапува привремен зас-
тапник. 
Од Основен суд – Прилеп, ВПП-36/20.                (33935) 

__________ 
  

Пред Oсновниот суд во Прилеп е заведен предлог 
за експропријација на недвижен имот на предлагачот 
АД НЕР Скопје, поднесен против противникот Мартин 
Ачески, кој сега е со непозната адреса. 
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Бидејќи противникот е со непозната адреса на жи-
веење се повикува да се јави во овој суд во рок од 15 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот или 
да достави своја адреса на живеење.  

Доколку во определениот рок тој не се јави и не оп-
редели свој полномошник, неговите интереси до право-
силноста на постапката ќе ги застапува привремен зас-
тапник. 
Од Основен суд – Прилеп, ВПП-23/21.                (33936) 

__________ 
 
Пред Oсновниот суд во Прилеп е заведен предлог 

за експропријација на недвижен имот на предлагачот 
АД МЕР Скопје, поднесен против противникот 
Богданоски Јован Крсте, кој сега е со непозната адреса. 

Бидејќи противникот е со непозната адреса на 
живеење се повикува да се јави во овој суд во рок од 15 
дена, сметано од денот на објавувањето на огласот или 
да достави своја адреса на живеење.  

Доколку во определениот рок тој не се јави и не оп-
редели свој полномошник, неговите интереси до право-
силноста на постапката ќе ги застапува привремен зас-
тапник. 
Од Основен суд – Прилеп, ВПП-56/20.                (33937) 

 
Пред Основниот суд во Прилеп е заведен предлог 

за експропријација на недвижен имот на предлагачот 
АД НЕР Скопје, поднесен против противникот Михај-
ло Дамески, кој сега е со непозната адреса. 

Бидејќи противникот е со непозната адреса на жи-
веење се повикува да се јави во овој суд во рок од 15 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот или 
да достави своја адреса на живеење.  

Доколку во определениот рок тој не се јави и не оп-
редели свој полномошник, неговите интереси до право-
силноста на постапката ќе ги застапува привремен зас-
тапник. 
Од Основен суд – Прилеп, ВПП-19/20.                (33938) 
 
  

ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Oсновниот суд во Прилеп е заведен предлог 

за експропријација на недвижен имот на предлагачот 
АД НЕР Скопје, поднесен против противникот Петар 
Петрески, кој сега е со непозната адреса. 

Бидејќи противникот е со непозната адреса на 
живеење се повикува да се јави во овој суд во рок од 15 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот или 
да достави своја адреса на живеење.  

Доколку во определениот рок тој не се јави и не оп-
редели свој полномошник, неговите интереси до право-
силноста на постапката ќе ги застапува привремен зас-
тапник. 
Од Основен суд – Прилеп, ВПП-18/20.                (33939) 
 
 

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

Основниот суд во Охрид, со Решение Ст. бр. 120/12 
од 28.5.2018 година, објавува дека ја заклучува стечај-
ната постапка над стечајниот должник ЕМО Далеково-
ди ДООЕЛ с. Косел, со седиште во с. Косел, со жиро-
сметка бр. 20000091155839 која се води во Стопанска 
банка АД Скопје со единствен матичен број на делов-
ниот субјект 5551374 и ЕДБ 4020001128839. 

Заклучувањето на стечајната постапка да се запише 
во Трговскиот регистар во јавните книги во кои се за-
пишуваат правата врз недвижностите и во други соод-
ветни регистри. 

Од Основен суд – Охрид.                                 (33940) 

Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  
 
  

Ангеле Тодоровски од Скопје со живеалиште во 
Скопје на ул. „9“ Стан. Зелениково, како сопственик на 
недвижен имот, продава во целост или дел од КП 236 
на м. в. „Нерезинје“, култура Н, класа 5 со вкупна пов-
ршина од 2.772 м2 и КП 236 на м. в. „Нерезинје“, кул-
тура Н, класа 6 со вкупна површина од 2.213 м2 заведе-
ни во ИЛ бр. 8 за КО Градовци, за купопродажна цена 
од 125 денари за м2, па во смисла на член 15 од Зако-
нот за земјоделското земјиште („Службен весник на 
РМ“ бр. 135/07), се повикуваат соседите чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Сл. весник на РСМ“, да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата и да се обратат писмено кај нотарот Олга Ди-
мовска на ул. „50-та Дивизија“ бр. 33, лок. 2.      (33946) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште со следните ка-
тастарски индикации: КП 4231, м. в. „Мочара“, култу-
ра нива, класа 4, со површина од 2.765 м2, внесено во 
Лист Б од Имотен лист број 2 за КО Негорци, за вкупна 
цена од 1.000 евра во денарска противвредност, соп-
ственост на Јован Узунов, ул. „Гоце Делчев“ бр. 9, Не-
горци, Гевгелија.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување: заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, како и соседите чие што земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се 
изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Ѓорѓи Николов, со седиште на ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 77-А, Гевгелија.                              (33947) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на 
недвижен имот- хипотека, составен од нотарот Анита 
Адамческа од Скопје, под бр. ОДУ 577/21 од 29.7.2021 
година, склучен помеѓу Шпаркасе банка Македонија 
АД Скопје, како заложен доверител, Сашо Давидовиќ, 
како должник и Кристина Давидовиќ, како иден зало-
жен должник и Друштво за градежништво, транспорт, 
трговија и услуги ХЕЛГА ДООЕЛ експорт-импорт Те-
тово, како заложен должник, запишано е заложно пра-
во од прв ред, врз иден недвижен имот, согласно Лист 
за предбележување на градба број 88696, за КО Кар-
пош, запишан како КП 820, дел 1, ред. бр. 39, влез 1, 
кат К4, број 35, намена на посебен дел од зграда - стан, 
со внатрешна површина од 63 м2, КП 820, дел 1, ред. 
бр. 40, влез 1, кат К4, број 35, намена на посебен дел од 
зграда помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со 
внатрешна површина од 2 м2, соодветен дел од заед-
ничките простории (ходници, скали, КГП и друго) кои 
во обем му припаѓаат на стан бр. 35, кат К4, влез 1 и 
служат за редовен пристап и употреба, запишани во 
Лист за предбележување на градба број 88451, за КО 
Карпош и соодветен дел од од градежно земјиште и 
земјиште под зграда кое во обем му припаѓа на стан бр. 
35, кат К4, влез 1 и служи за редовен пристап и упот-
реба, запишано во Имотен лист бр. 27703, за КО Кар-
пош, заради обезбедување на побарувањето на залож-
ниот доверител, во износ од 56.500,00 евра, кое произ-
легува од Договор за станбен кредит бр. 0907-28182/3-
010004 од 21.7.2021 година.                                  (33948) 

__________ 
 
Врз основа на Нотарски акт – Договор за регистри-

ран залог врз парични побарувања, ОДУ бр. 585/21 од 
30.7.2021 год., подготвен од нотарот Елена Пенџерков-
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ски, склучен меѓу Стопанска банка АД Битола ул. „До-
бривое Радосављевиќ“ бр. 21, Битола, како заложен до-
верител и Друштво за сметководствени услуги и даноч-
но советување РЕВИКОН КОНСАЛТИНГ СЕЕ ДОО-
ЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Народен фронт“ бр. 13-
10, Скопје, Центар како должник-заложен должник 
засновано е заложно право – регистриран залог врз па-
рични побарувања со својство на извршна исправа ре-
гистриран во Централниот регистар на РСМ на 
30.7.2021 година, заведен под идентификациски број 
10120210002877 по основ на Договор за користење на 
краткорочен денарски кредит со еднократно доспевање 
(партија бр. 04-420-0103606.0) заведен кај Стопанска 
банка АД Битола под Дел. бр. 08-12699/2 од 30.7.2021 
година на износ од 7.295.000 денари.                   (33949) 

__________ 
  

Со Нотарски акт Договор за залог - хипотека со 
својство на извршна исправа ОДУ бр. 207/21 од 
20.7.2021 година, од нотарот Димитар Петров од Коча-
ни склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје, заложен до-
верител, Анита Митева од Кочани, Митко Митев од 
Кочани и Рада Митева од Кочани-должници и ТДВИЛ 
ЗД ДГТУ ДЕЛТА ГРАДБА ИНГ Доо Кочани, заложен 
должник, заради обезбедување на парично побарување 
на должниците по основ на Договор KR2021/44989 од 
8.6.2021 година за одобрувањена на Златен станбен 
кредит на износ од 3.855.000 денари, заснована е хипо-
тека на недвижен имот -стан во градба запишани во 
Лист за предбележување бр. 20760 КО Кочани на КП 
бр. КП бр.13169/1 КО Кочани, влез 3, кат ПР, намена 
деловна просторија со површина од 31 м2 и КП бр. КП 
бр. 13169/1 КО Кочани, влез 3, кат ПР, намена - други 
посебни делови од зградите, со површина од 82 м2.    

                                                                            (33950) 
__________ 

 
Се продаваат 1663/3239 идеални делови од земјодел-

ско земјиште кое се наоѓа на КО Ваташа, КП бр. 3397, м. 
в. „Врчвата“, катастарска култура зз - лозје, класа 5, со 
вкупна површина од 3.239 м2, заведено во Имотен лист 
бр. 685 за КО Ваташа, за вкупна цена од 112.000 денари 
во сопственост на Камче Кочов 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-ти Јули“ бр. 3, Кава-
дарци.                                                                       (33974) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа во 
Скопје запишано во Имотен лист број 1299 за КО Куч-
ково, КП 472/1, место викано „Селски забел“, култура 
17000-шума, класа 5, со површина од 1.091 м2 сопстве-
ност на Ѓорѓија Атовски со живеалиште на ул. „Алексо 
Демниевски“ 15 бр. 13 во Скопје.  

Продажбата се врши под следните услови:  
Цената за недвижниот имот изнесува 4.000 евра 

(четири илјади евра) во денарска противвредност, која 
цена купувачот треба да ја исплати веднаш.  

Според тоа се повикуваат соседите на наведеното 
земјиште кои согласно со член 15 од Законот за земјо-
делско земјиште имаат право на првенствено купу-
вање, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето во 
„Службен весник на РСМ“ да се изјаснат за понудата, 
односно износот за прифаќање да го депонираат кај но-
тарот Лазар Козаровски со седиште на ул. „11 Октом-
ври“ бр. 115а/1, Центар, Скопје.  

Доколку во наведениот рок тоа не го направат, ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување и наведе-
ниот имот ќе биде продаден на друго лице.         (33975) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште нива, КП бр. 
2465, м. в. „Село“, класа 3, со површина од 857 м2 во 
КО Доброшинци, заведено во Имотен лист бр. 468 за 
КО Доброшинци во сопственост на Маџаров Јордан од 
Доброшинци бр. 125, за купопродажна цена од 30.000 
денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Верица Стевкова од Струмица, ул. „Ле-
нинова“ б. Б.                                                            (33976) 

__________ 
  

Се огласува продажба на дел од земјоделско зем-
јиште со катастарски индикации: КП бр. 534, место ви-
кано „Доброшане“, катастарска култура ЗЗ, површина 
876 м2, запишано во Имотен лист бр. 100132 за КО 
Доброшане, сопственост на продавачот Слободан Трај-
ковски од Куманово, за вкупна купопродажна цена од 
2.800 евра.  

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

Во спротивно, го губат правото на првенствено ку-
пување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до нотарот Даниел Живачки, со седиште во 
Куманово на ул. „11 Октомври“ бр. 1-2/9, со приложен 
доказ за депонирани средства со висина на утврдената 
купопродажна цена.                                                (33977) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот парцела број 2570, дел 1, 
м. в. „Врталке“, катастарска култура 16000, класа 6, со 
површина од 2.529 м2 по ИЛ бр. 1763 на КО Теарце вон 
град, сопственост на Мирка Тодоровски, Елена Ристоски 
и Јовица Тодоровски, од САД, за купопродажна цена од 
15.000,00 евра во денарска противвредност.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците, закупците и соседите чиј имот граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Тодор Бошковски, улица „ЈНА“ број 61 
Тетово.                                                                     (33978) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот парцела број 1866, дел 
1, м. в. „Леске“, со површина од 1.354 м2, парцела број 
1866, дел 2, м. в. „Леске“, со површина од 1.351 м2, 
парцела број 1866, дел 3, м. в. „Леске“, со површина од 
1.275 м2, парцела број 1867, дел 1, м. в. „Леске“, со 
површина од 1.630 м2, парцела број 1867, дел 2, м. в. 
„Леске“, со површина од 1.383 м2, парцела број 1867, 
дел 3, м. в. „Леска“, со површина од 1.314 м2, по ИЛ 
бр. 232 на КО Доброште вон град, сопственост на Аса-
ни Невзат од Доброште, за купопродажна цена од 
170.000 денари.  
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците, закупците и соседите чиј имот граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Тодор Бошковски, улица „ЈНА“ број 61 Те-
тово.                                                                          (33979) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Анекс бр. 1 кон Но-
тарски акт - Договор за обезбедување на парично поба-
рување со воспоставување на заложно право – хипоте-
ка со својство на извршна исправа ОДУ бр. 371/2021 од 
22.4.2021 година, изработен од нотарот Верица Па-
нова-Стевкова од Струмица, кој Анекс бр. 1 е израбо-
тен под ОДУ бр. 666/2021 од 3.8.2021 година, помеѓу 
Стопанска банка АД Скопје, со седиште во Скопје, на 
ул. „11-ти Октомври“ бр. 7, Скопје, Центар со ЕМБС 
4065549, како заложен доверител и Друштво за градеж-
ништво, производство, трговија и услуги КРМЗОВ-МР 
ДООЕЛ Струмица, со седиште во Струмица, ул. „Мај-
ка Тереза“ бр. 8, со ЕМБС 6875440, како заложен долж-
ник, засновано е заложно право – хипотека од прв ред 
врз следниот недвижен имот: КП 7034/3, реден број 
210, влез 3, кат ПР, намена деловна просторија, со пов-
ршина од 380 м2, во КО Струмица, заведено во Лист за 
предбележување на градба бр. 52863 за КО Струмица, 
како обезбедување на паричното побарување на залож-
ниот доверител со износ од 3.000.000,00 евра.    (33980) 

__________ 
  

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 Славица 
Топузовска од Скопје, со адреса на живеење во Љу-
банци на ул. „6“ бр. 4, Скопје, сопственик на 2334/2834 
идеални делови од недвижен имот кој се наоѓа во КО 
ЉУБАНЦИ вон град, на КП 3238, место викано/улица 
„Пожаране“, катастарска култура ЗЗ, Н, класа 5, со пов-
ршина од 2.834 м2, сосопственост, видно од Имотен 
лист број 2576 за КО ЉУБАНЦИ вон град, издаден од 
Агенција за катастар на недвижности на Р Северна Ма-
кедонија, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на овој оглас да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата за продажба.  

Во спротивно, тие го губат правото на првенство и 
сопственикот може 380/2834 идеални делови од својот 
идеален дел од земјоделското земјиште да го понуди на 
друго правно или физичко лице. Продажната цена за 
380/2834 идеални делови од горенаведениот недвижен 
имот изнесува 180.000 денари.  

Понудите да се праќаат на адреса на нотарот Зафир 
Хаџи-Зафиров на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 1А/1-2, 
Скопје.                                                                      (33981) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште сопственост и со-
сопственост на Скендербег Мифтари кое се наоѓа во 
Тетово вон град евидентирано во Имотен лист бр. 9315 
за КО Тетово вон град, лоцирано на КП 7429, место ви-
кано/улица „Студена вода“, култура ЗЗ, Н, класа 3, со 
површина од 4.546 м2 со право на сопственост и еви-
дентирано во Имотен лист бр.3251 за КО Тетово вон 
град, лоцирано на КП 7426, место викано/улица „Сту-
дена вода“, култура ЗЗ, Н, класа 3, со површина од 220 
м2 со право на сосопственост на 1/12 идеален дел, за 
цена од 180.000 денари.  

Се замолуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, закупците и соседите чиј имот граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Јасмина Карталова-Баснаркова на ул. 
„ЈНА“ бр. 41, Тетово.                                              (33982) 

__________ 
  

Се објавува склучување на Нотарски акт - Договор 
за невладетелски рачен залог ОДУ бр. 666/21 од 
29.7.2021 год., кај нотарот Светлана Китановска од Ко-
чани, со кој е засновано заложно право од прв ред, три-
осовинска полуприколка - кипер, марка schmitz, година 
на производство 2021, број на шасија 
WSM00000001320390 сопственост на ДПТУ ДПТУ ГР-
ГА ДОО увоз-извоз Спанчево Чешиново - Облешево со 
седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. ББ, Спанчево, Че-
шиново - Облешево во својство на заложен должник, 
должник во корист на Шпаркасе банка Македонија АД 
Скопје со седиште на ул. „Македонија“ бр. 34, Скопје 
во својство на заложен доверител, со износ од 
28.000,00 евра.                                                         (33983) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште - 
нива на КП бр. 1148 место викано „Бачишка река“ ка-
тастарска култура ЗЗ Н класа 5 површина 73 м2, соп-
ственост, заведена во Имотен лист бр. 1631 КО БА-
ЧИШТА, во сопственост на Салиу Зулавер, за купопро-
дажна цена од 246.000 ден.  

Се замолуваат сите заинтересирани лица, односно 
граничари со земјоделското земјиште, во рок од 8 
(осум) дена да ги достават своите понуди во врска со 
продажбата на земјоделското земјиште до нотарската 
канцеларија на нотарот Кристина Петреска ул. „Санде 
Штерјоски“ бр. 3, Кичево.                                     (33984) 

__________ 
  

Над недвижен имот сопственост на Друштво за 
производство, трговија и услуги КА-ПЛУС ВЕЛ ДОО-
ЕЛ извоз-увоз Велес со седиште на ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 26, Велес, со ЕМБС 7058721, се воспоставува залог 
хипотека од втор ред и тоа врз недвижен имот стан во 
станбена зграда која се гради на КП 7180/2 за КО Велес 
запишан како: ред. број 212, влез 2, кат К4, број 27, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект 
- стан, со внатрешна површина од 81 м2 и ред. број 
210, влез 2, кат К4, број 27, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда и друг објект - помошни простории 
(тераса, лоѓии, балкон), со внатрешна површина од 5 
м2,  

евидентирани во Лист за предбележување на градба 
број 34721 за КО Велес, во корист на заложниот дове-
рител НЛБ банка АД Скопје заради обезбедување на 
побарувањето во износ од 48.977,00 евра, врз основа на 
Нотарски акт - Договор за засновање на заложно право 
врз недвижност од нотарот Анида Цецева под ОДУ 
број 183/21 од 22.7.2021 година.                           (33985) 

__________ 
  

Над недвижен имот сопственост на Друштво за 
производство, трговија и услуги КА-ПЛУС ВЕЛ ДОО-
ЕЛ извоз-увоз Велес со седиште на ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 26, Велес, со ЕМБС 7058721, се воспоставува залог 
хипотека од втор ред и тоа врз недвижен имот објект 
во градба запишан како:  

-КП бр. 7180, дел 2, влез 2, кат 3, број 24, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - стан, 
со површина од 99 м2;  
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-КП бр. 7180, дел 2, влез 2, кат 3, број 24, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда и друг објект помош-
ни површини (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 
19 м2 и  

-КП бр. 7180, дел 2, влез 2, кат ПО-2, број 24, наме-
на на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект 
помошни површини (гаражно место во затворен прос-
тор), со површина од 27 м2.  

Евидентирани во Лист за предбележување на град-
ба број 34721 за КО Велес во корист на заложниот до-
верител Стопанска банка АД Скопје заради обезбеду-
вање на побарувањето во износ од 67.200,00 евра, врз 
основа на Нотарски акт – Договор за засновање на за-
ложно право врз недвижност од нотарот Анида Цецева 
под ОДУ број 186/21 од 26.7.2020 година.           (33986) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хи-
потека) врз недвижен имот со својство на извршна ис-
права, составен од нотарот Анета Петровска-Алексова, 
Скопје, под ОДУ бр.1657/2021 од 7.7.2021 година, 
склучен помеѓу, НЛБ банка АД Скопје, како заложен 
доверител, Радослав Петров, Марија Петрова и Љубица 
Падикова Петров, како должник и Друштво за произ-
водство, трговија и услуги САНИК ИНЖЕНЕРИНГ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, како заложен должник, зас-
новано е заложно право-хипотека врз недвижен имот-
во градба, кој се наоѓа во Скопје и тоа: КП744/23, влез 
2, кат ПР, број 6, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект - стан, со внатрешна површина од 
66 м2 и КП 744/23, влез 2, кат ПР, број 6, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна пов-
ршина од 3 м2, опишан во Лист за предбележување на 
градба бр. 114569 КО Кисела Вода 2, издадени од 
Агенција за Катастар на недвижности - Скопје, соп-
ственост на Друштво за производство, трговија и услу-
ги САНИК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
како обезбедување по Договор бр. KR2021/54784 за 
одобрување на станбен кредит, склучен на ден 
11.6.2021 година, во износ од 63.900,00 евра, кое за-
ложно право е регистрирано во Агенција за катастар на 
недвижности - Скопје.                                            (33988) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот - земјиште, сопственост 
на Ивица Стојковски, обележано на КП бр. 345/5, мес-
то викано „Крст“, култура лз, класа 4, со површина од 
477 м2, според Имотен лист број 930 за КО Усје и 
31/125 идеални делови од КП 345/7, место викано 
„Крст“, култура п, класа 4, со површина од 138 м2, спо-
ред Имотен лист број 931 за КО Усје, за вкупна купоп-
родажна цена во износ од 29.000,00 евра.  

Согласно со Законот за земјоделско земјиште, се 
повикуваат лицата кои имаат право на првенствено ку-
пување, 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.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-
ват до нотарот Анета Петровска-Алексова, Центар, 
Скопје, на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 3/1.           (33989) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот и тоа, КП бр. 1688, дел 
2, место викано „Турска ливада“ култура гз зпз 1, вкуп-
на површина 83 м2, КП бр. 1688, дел 2, место викано 
„Турска ливада“ култура гз зпз 2, вкупна површина 35 
м2, КП бр. 1688, дел 2, место викано „Турска ливада“ 
култура гз зпз 3, вкупна површина 23 м2, КП бр. 1688, 
дел 2, место викано „Турска ливада “ култура зз н, кла-
са 3, вкупна површина 1.025 м2, заведен во Имотен 

лист 2004 КО Букуречани, КП бр. 1688, адреса „Куку-
речани“, бр. на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, 
кат ПР, број 1, намена СТ, површина 67 м2, заведен во 
Имотен лист 1976 КО Кукуречани за вкупна цена од 
9.000 евра во денарска противвредност сосопственост 
на Добринка Брсаковска, Роза Гулевска, Светлана Се-
куловска од Битола.  

Се повикуваат соседите на парцелата, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот СашкаЈанчевскадамјановска ул. „Филип 
Втори Македонски“ 11, Битола.                            (33990) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хи-
потека) врз недвижен имот со својство на извршна ис-
права, составен од нотарот Анета Петровска Алексова, 
Скопје, под ОДУ бр. 1697/2021 од 12.7.2021 година, 
склучен помеѓу Халк банка АД Скопје, како заложен 
доверител, Иван Постолов, како должник-иден зало-
жен должник и Друштво за производство, трговија и 
услуги САНИК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, како заложен должник, засновано е: заложно 
право - залог (хипотека) од нареден ред со сите прирас-
тоци и припадоци, сега и во иднина, во корист на за-
ложниот доверител, врз недвижен имот (во градба), 
обележан на КП 744, дел 23 и тоа стан, влез 2, кат К4, 
број 40, со внатрешна површина од 45 м2, помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), влез 2, кат К4, број 
40, со внатрешна површина од 3 м2, сопственост на за-
ложниот должник според Лист за предбележување на 
градба број 114569 за КО Кисела Вода 2, издаден од 
Агенција за катастар на недвижности, сопственост на 
ДПТУ САНИК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, како 
обезбедување по Договор за станбен кредит заведен кај 
банката под бр. KR2021/18360, во износ од 44.470,00 
евра, кое заложно право е регистрирано во Агенција за 
катастар на недвижности - Скопје.                       (33991) 

__________ 
  

Заради обезбедување на парично побарување на за-
ложниот доверител Стопанска банка АД Скопје АД 
Скопје со вкупен износ од 1.230.000 денари, кое поба-
рување е произлезено од претходно склучен со корис-
никот на кредит ДТТПУ ЕМА МАСС ТРАВЕЛ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Тетово ул. „154“ бр. 26, кој произлегува 
од Договор за долгорочен кредит бр.20/2801-559 од 
28.7.2021 година, врз основа на кој е изработен Нотар-
ски акт - Договор за регистриран невладетелси залог 
врз подвижни предмети, со својство на извршна испра-
ва ОДУ 486/21 од 28.7.2021 год. од нотарот Иво Сера-
фимоски, е извршено запишување на залог во ЦР на 
РСМ, РРК Тетово под број 10220210000305 од 
29.7.2021 година.                                                     (33992) 

__________ 
  

Согласно со чл. 15, ст. 4 од Законот за земјоделско-
то земјиште, се дава понуда за продажба на недвижен 
имот КП бр. 5619, дел 1 м. в. „Град Тетово“, кат. култу-
ра зз н 1-ва класа површина од 1.130 заведен на ИЛ бр. 
102134 за КО ТЕТОВО 2, сопственост на Јумни Билали 
за вкупна купопродажна цена од 430.500 денари.  

Се повикуваат останатите сосопственици на имо-
тот, соседите или трети лица кои се заинтересирани за 
купување на погоренаведеното земјиште, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот да ги 
депонираат средствата на име купопродажна цена кај 
нотарот Иво Серафимоски од Тетово со седиште на ул. 
„Дервиш Цара“ бр. 2. Во спротивно, го губат правото 
на првенство на купување на имотот.                   (33993) 
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Се продава недвижен имот КП бр. 1300 дел /, во 
место викано „Рибик“, катастарска култура, 11000, кла-
са 3, со површина од 2.623 м2, и КП бр. 13003 во место 
викано „Рибик“, катастарска култура, 11000, класа 3, со 
површина од 1.461 м2 сопственост на Митко Митев од 
Струмица ул. „Младинска“ бр. 78/1/3, опишан во Имо-
тен лист за КО Колешино Вонград број 490 за вкупна 
купопродажна цена од 180.000 денари.  

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

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

                                                                            (33994) 
__________ 

  
Се продава едно цело 1/1 од земјоделско земјиште 

на: КП бр. 2744, м. в. „Карагошев бунар“, катастарска 
култура зз-л, класа 3 со површина од 1.552 м2 запиша-
но во ИЛ бр. 1272 за КО Стојаково за продажна цена 
од 30.000 денари, сосопственост на Жаклина Поп Или-
ева со адреса во Стојаково на ул. „Гоце Делчев“ бр. 48, 
Јадранка Решкова со адреса во Стојаково на ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 39 и Лела Зафирова со адреса на ул. „Кочо 
Рацин“ бр. 29, Гевгелија.  

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

                                                                            (33995) 
__________ 

  
Се продава едно цело 1/1 од земјоделско земјиште 

на: КП бр. 3694/1, м. в. „Новими“, катастарска култура 
11000-нива, класа 2 со површина од 1.520 м2 запишано 
во ИЛ бр. 1130 за КО Стојаково за продажна цена од 
300,00 евра во денарска противвредност, сопственост 
на Ангел Челев со адреса на бул. „К. Јосифовски-Питу“ 
бр. 19/5-33, Скопје, Аеродром.  

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

                                                                            (33996) 
__________ 

  
Се продава недвижен имот во село Долна Лешница 

и тоа КП број 125, м. в. „Млака“, кат. култура зз н, кла-
са 5, со вкупна површина во 1.123 м2 и КП број 126, м. 
в. „Млака“, кат. култура зз н, класа 5, со вкупна пов-
ршина во 982 м2, сопственост на Јашар Амети за вкуп-
на купопродажна цена од 2.500,00 евра, изразени во де-
нарска противвредност според средниот курс на 
НБРСМ.  

Согласно со член 15 став 1 и 4 од Законот за земјо-
делско земјиште се повикуваат соседите чиј недвижен 
имот се граничи со имотите што се продаваат, 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 Фатиме Дурмиши ул. „Илинденска“ бр. 
79 во Тетово, тел. 044/333-096 или емаил адреса 
fatime.durmishi@nkrm.org.mk.                               (33997) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот сопственост на Енвер 
Османи со живеалиште во Равен, Гостивар што прет-
ставува:  

-КП бр. 146/1, место викано/улица „Загради“, катас-
тарска култура 11000, класа 4, со површина од 1.087 м2 
заведено во Лист Б од Имотен лист број 588 за КО Равен.  

-КП бр. 146/2, место викано/улица „Загради“, катастар-
ска култура зз н, класа 4, со површина од 1.033 м2 заведено 
во Лист Б од Имотен лист број 100146 за КО Равен.  

-КП бр. 146/3, место викано/улица „Загради“, катастар-
ска култура зз н, класа 4, со површина од 1.044 м2 заведено 
во Лист Б од Имотен лист број 100060 за КО Равен.  

-КП бр. 252, место викано/улица „Село“, катастарска 
култура зз н, класа 4, со површина од 2.267 м2 заведено 
во Лист Б од Имотен лист број 100151 за КО Равен.  

Купопродажната цена на овој имот изнесува 30.000 
евра.  

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.                                                                       (34010) 

__________ 
  

Над недвижниот имот сопственост на должни-
кот/заложниот должник Друштво за производство тр-
говија и услуги БИСАКОМ-НАНА ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 4/2, 
Кавадарци, со ЕМБС 6816436, и тоа КП бр.1747, дел 1, 
адреса „Шишка“ бр. 39, број на зграда 7, намена на 
зграда Б4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 508 
м2, заведен во Имотен лист бр. 1456 за КО Глишиќ, врз 
основа на Нотарски акт - Договор за залог над недви-
жен имот со својство на извршна исправа (Договор за 
хипотека) ОДУ бр. 387/21 од 28.7.2021 год. на нотарот 
Митко Милков од Кавадарци се воспоставува заложно 
право - хипотека заради обезбедување на парично по-
барување во износ од 100.000,00 евра, кое произлегува 
од Договор за кредитна рамка бр. 20/901-284 од 
22.7.2021 год., склучен помеѓу Стопанска банка АД 
Скопје како заложен доверител и Друштво за произ-
водство трговија и услуги БИСАКОМ-НАНА ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје.                                                   (34011) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште, култура нива, 
класа 4, м. в. „ул. 14“, површина 704 м2, заведена на 
КП 12373, дел 20, во Имотен лист бр. 3297 за КО Кума-
ново, на име на продавачите Златковиќ Зоран и Златко-
виќ Милован, по идеална 1/2 (една половина), за купо-
родажна цена од 4 евра за метар квадратен, во денарска 
противвредност, по средниот курс на НБРСМ.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот м-р Марјан Коцевски од Куманово, ул. 
„11 Октомври“ бр. 4.                                               (34012) 
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Врз основа на Договор за залог (хипотека) со свој-
ство на извршна исправа составен од нотарот Весна 
Паунова од Скопје во форма на Нотарски акт, заведен 
под ОДУ број 479/21 на ден 30.7.2021 година, заложни-
от должник Друштво за трговија на големо и мало, 
увоз и извоз ЕЛИТА ИНВЕСТ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 
16/8, Скопје, Центар, со ЕМБС 6640443 има засновано 
залог - хипотека врз недвижен имот кој претставува: 
КП 892, дел 2, во влез 1, кат ПТК, стан број 56 со пов-
ршина од 53 м2 и ПП од 11 м2 запишани во Имотен 
лист број 53619 за КО Кисела Вода 1, во корист на за-
ложниот доверител НЛБ банка АД Скопје, со седиште 
на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, Скопје, со ЕМБС 4664531 
што произлегува од Договорот за одобрување на стан-
бен кредит бр. KR2021/70815 од 29.7.2021 г.      (34047) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
КО Рожден, КП бр. 1012, дел1, м. в. „Село“, катастар-
ска култура зз - нива, класа 7, со вкупна површина од 
388 м2, заведено во Имотен лист бр. 81 за КО Рожден, 
за вкупна цена од 20.000 денари во сопственост на Боге 
Окардов 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-ти Јули“ бр. 3, Кава-
дарци.                                                                       (34048) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште во КО Војшанци, 
Имотен лист број 252 на КП бр. 262, м. в. „Рудина“, зз, 
н, класа 5, со површина од 4.173 м2, за цена од 4.173 
евра во денарска противвредност во сосопственост на 
Кирил Стефанов и Славица Јошева од Кавадарци.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чиешто земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава) на горенаведениот 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 првен-
ствено купување. Изјавата за прифаќањето на понудата 
да се достави до нотарот Наталија Кујунџиева, ул. 
„Илинденска“ бр. 22, Кавадарци.                          (34050) 

__________ 
  

Продавачите: Фаик Љоки од Р Германија и Сабри 
Фетахи од Р Германија се сосопственици на недвижен 
имот и тоа секој на по 1/2 дел на недвижност, од недви-
жен имот кој претставува, Лист Б: КП бр. 1673 дел 3, 
место викано/улица „В. Цеста“, катастарска култура 
11000, класа 3, површина 1.676 м2, право 832, видно од 
Имотен лист број 1273 КО Непроштено.  

Продавачите го продаваат секој својот дел од нед-
вижниот имот за вкупна купопродажна цена од 3.000 
евра во денарска противвредност.  

Се повикуваат сосопствениците, т. е. лицата со 
првенствено право на купување, во рок од 8 ( осум) де-
на од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Снежана Ѓорѓеска-Видоеска со седиште 
во Тетово на ул. „Јане Сандански“ бр. 91/3.        (34052) 

Ј А В Н И  О Б Ј А В И  Н А  И З В Р Ш И Т Е Л И  
 
  

                                                               И. бр. 695/2021  
 

ЈАВНА ОБЈАВА 
(Врз основа на член 48 од Законот за извршување, „Сл. 
весник на РМ“ бр. 72 од 12.4.2016 год. и Законот за из-

менување и дополнување на Законот за извршување 
„Сл. весник на РМ“ бр. 233 од 20.12.2018 година) 
 
Извршителот Александар Чамовски постапувајќи 

по предлогот на доверителот Атанас Дрварев од Стру-
мица и живеалиште на ул. „Иљо Шопов“ бр. 20, против 
должникот ДПТУ Градинар увоз-извоз АД Свети Ни-
коле од Свети Николе со седиште на ул. „Овчеполски 
пат“ б. б., заради остварување на парично побарување, 
на ден 30.7.2021 година, го  

        
ПОВИКУВА 

 
Должникот ДПТУ Градинар увоз-извоз АД Свети 

Николе да се јави во канцеларијата на извршителот на 
ул. „Васил Сурчев“ бр. 20, влез 1, локал 3, Струмица, 
заради доставување на Налог за извршување (од сметка 
на должник врз основа на чл. 210 став (1) од ЗИ) И. бр. 
695/2021 од 14.6.2021 година, во рок од 1 (еден) ден, 
сметано од денот на последното објавување на ова јав-
но повикување во јавното гласило.  

Се предупредува должникот ДПТУ Градинар увоз-
извоз АД Свети Николе дека ваквиот начин на достава 
се смета за уреден и дека негативните последици кои 
можат да настанат ги сноси самата странка.  

Оваа јавна објава со објавува преку дневниот печат 
„Нова Македонија“ која е во оптек на целата територи-
ја на Република Северна Македонија како и на веб-
страницата на комората.  

Објавата се врши и со еднократна објава во „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ од кога 
започнуваат да течат роковите за постапување.  

    
                                                Извршител,  
                                 Александар Чамовски, с.р.  

                                                                                  (34046) 
 
 

Н Е В А Ж Е Ч К И  Д О К У М Е Н Т И  
 
  
Лична карта  
Лична карта бр. A2141293 на име Душанка Јанева, 
Кочани. (33951) 
Лична карта бр. A2611142 на име Славчо Ратаикоски, 
Охрид. (33955) 
Лична карта бр. A1659008 на име Саша Рајковиќ, 
Охрид. (33956) 
Лична карта бр. A1094983 на име Горан Лазаревски, 
Битола. (34014) 
Лична карта бр. A2056010 на име Горан Богојоски, 
Битола. (34015) 
Лична карта бр. A1172776 на име Илија Ефтимов, 
Кочани. (34024) 
Лична карта бр. A2526628 на име Димитрие Чалевски, 
Охрид. (34026) 
Лична карта бр. A2242600 на име Сулејман 
Бајрамоски, Прилеп. (34027) 
Лична карта бр. A2731545 на име Ѓултен Алиева, 
Радовиш. (34029) 
Лична карта бр. A1714743 на име Дејан Јоциќ, Штип.  
 (34041) 
Пасош  
Пасош бр. C0323294 на име Мелтем Реџепова, Кочани.  
 (33952) 
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Пасош бр. C0347175 на име Милан Наумовски, Охрид.  
 (33957) 
Пасош бр. H0355266 на име Мифера Ризвани, Охрид.  
 (33958) 
Пасош бр. K1001181 на име Бесмир Жаку, Струга.  
 (33959) 
Пасош бр. K1082280 на име Фадил Жаку, Струга.  
 (33960) 
Пасош бр. K1001182 на име Куштрим Жаку, Струга. 
 (33961) 
Пасош бр. K1001180 на име Рамије Жаку, Струга. 
 (33962) 
Пасош бр. N0093016 на име Арбен Полиси, Струга. 
 (33963) 
Пасош бр. K0127597 на име Фатмир Џеладини, Тетово. 
 (33965) 
Пасош бр. K0050446 на име Мевлан Абази, Гостивар.  
 (34016) 
Пасош бр. K0156622 на име Таип Лазами, Гостивар. 
 (34017) 
Пасош бр. K0179884 на име Лејла Џелили, Гостивар. 
 (34018) 
Пасош бр. K0100450 на име Фехми Исмаили, Гостивар. 
 (34019) 
Пасош бр. K1194769 на име Шеназије Јаја, Гостивар. 
 (34020) 
Пасош бр. K1095830 на име Татјана Мифтари, 
Гостивар. (34021) 
Пасош бр. K1194768 на име Мејреме Јаја, Гостивар.  
 (34022) 
Пасош бр. K0209519 на име Един Садику, Гостивар.  
 (34023) 
Пасош бр. B0730304 на име Даниел Живадиновиќ, 
Струмица. (34031) 
Пасош бр. K1132205 на име Амир Адеми, Тетово.  
 (34034) 
Пасош бр.K1068868 на име Ајдин Јахиу,Тетово. (34035) 
Пасош бр. K0134239 на име Чљирим Огриќ, Тетово. 
 (34036) 
Пасош бр. K0211629 на име Ресмије Емини, Тетово.  
 (34037) 
Пасош бр. K1033510 на име Блерим Асани, Тетово.  
 (34038) 
Пасош бр. C1358658 на име Даниела Трпеска, Тетово. 
 (34039) 
Пасош бр. C1346459 на име Изаир Шабани, Тетово.  
 (34040) 
Пасош бр. C1085303 на име Александар Велинов, 
Штип. (34042) 
Мемориска картичка  
Мемориска возачка картичка бр. МК1055809616000 
издадена од  СИЗ Македонија сообраќај АМЕРИТ на 
име Ридван Рамадани, Скопје. (33892) 
Свидетелство  
Свидетелство за 1 год. издадено од  СУГС Гимназија 
“Раде Јовчевски-Корчагин“, Скопје на име Петар 
Маџовски, Скопје. (33913) 
Свидетелство за 1 год. издадено од  СУГС “Зеф Љуш 
Марку“, Скопје на име Линдита Хајдари,Скопје.(33941) 
Свидетелство за 1 год. издадено од  СУГС “Зеф Љуш 
Марку“, Скопје на име Кујтим Салиу, Скопје. (33942) 
Свидетелство за 2 год. издадено од  СУГС “Зеф Љуш 
Марку“, Скопје на име Кујтим Салиу, Скопје. (33943) 
Свидетелство за 3 год. издадено од СУГС “Зеф Љуш 
Марку“, Скопје на име Кујтим Салиу, Скопје. (33944) 
Свидетелство за 2 год. издадено од СУГС “Зеф Љуш 
Марку“, Скопје на име Арсен Имери, Скопје. (33987) 
Свидетелство за 1 год. издадено од СМУГС “Д-р Панче 
Караѓозов“, Скопје на име Иван Костовски, Скопје.  
 (33998) 
Свидетелство за 2 год. издадено од СМУГС “Д-р Панче 
Караѓозов“, Скопје на име Иван Костовски, Скопје.  
 (33999) 

Свидетелство за 3 год. издадено од СМУГС “Д-р Панче 
Караѓозов“, Скопје на име Иван Костовски, Скопје.  
 (34000) 
Свидетелство за 4 год. издадено од СМУГС “Д-р Панче 
Караѓозов“, Скопје на име Иван Костовски, Скопје. 
 (34001) 
Свидетелство на име Сајма Насуфоска, Македонски 
Брод. (34003) 
Свидетелство на име Илиев Миле, Струмица. (34005) 
Свидетелство на име Љабинот Јашари, Куманово. 
 (34006) 
Свидетелство за 2 год. издадено од СУГС “Орце 
Николов“, Скопје на име Ева Чолакова, Скопје. (34009) 
Диплома  
Диплома издадена од СУГС “Георги Димитров“, 
Скопје на име Наташа Трпчева, Скопје. (33945) 
Диплома издадена од   СМУГС “Д-р Панче Караѓозов“, 
Скопје на име Иван Костовски, Скопје. (34002) 
Диплома издадена од ОСУ “М. Милески“ на име 
Јадранка Ристевска, Кичево. (34004) 
Диплома издадена од  “Таки Даскало“ на име Кирил 
Најдовски, Битола. (34007) 
Штедна книшка  
Штедна книшка бр.210-5016857610.12 издадена од  
НЛБ Банка АД на име Љупчо Јованов, Скопје. (33895) 
Дозвола -  
Дозвола - пловидбена бр. МК01259 на име Ристо 
Лузевски, Скопје. (34008) 
Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. T1740450 на име Роберт 
Ангеловски, Куманово. (33953) 
Возачка дозвола бр. T1408124 на име Часлав 
Спировски, Куманово. (33954) 
Возачка дозвола бр. T1742599 на име Аљибер Амети, 
Тетово. (33964) 
Возачка дозвола бр. T1366039 на име Сунај Нурединов, 
Битола. (34013) 
Возачка дозвола бр. T1268410 на име Славко 
Новковиќ, Куманово. (34025) 
Возачка дозвола бр. T1682834 на име Ивона Јанева, 
Радовиш. (34028) 
Возачка дозвола бр. X1098863 на име Сали Тефики, 
Скопје. (34030) 
Возачка дозвола бр. X1137418 на име Ариф Касами, 
Тетово. (34032) 
Возачка дозвола бр. X1196551 на име Шаип Абдија, 
Тетово. (34033) 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.3116135 на име Шабедин 
Тоска, Струга. (33966) 
Сообраќајна дозвола бр.0787474 на име Слаѓана 
Спасовска, Куманово. (33967) 
Сообраќајна дозвола бр.0332993 на име Нуртен 
Арслани, Гостивар. (33968) 
Сообраќајна дозвола бр.0381860 на име Доо Скопје 
Нова Пошта, Скопје. (33969) 
Сообраќајна дозвола бр.3184215 на име Беким 
Сулејмани, Гостивар. (33970) 
Сообраќајна дозвола бр.0796808 на име Ќемал 
Дестанов, Штип. (33971) 
Сообраќајна дозвола бр.0033723 на име Сашо Трпески, 
Охрид. (33972) 
Сообраќајна дозвола бр.0014018 на име Васко 
Пердулоски, Охрид. (33973) 
Сообраќајна дозвола бр.0569296 на име Томчо Ристов, 
Струмица. (34043) 
Сообраќајна дозвола бр.1370439 на име Емил 
Спасовски, Крива Паланка. (34044) 
Сообраќајна дозвола бр.1314257 на име  Ни-Мар Дооел 
Скопје, Скопје. (34045) 
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О Г Л А С И  

MИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Објавување на решение согласно со член 84 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на РМ“ бр.145/15) 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

 
Се соопштува на долунаведеното лице дека Министерството за финансии - Управа за имотно-правни ра-

боти – Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Штип има донесено управен акт, кои не е во 
состојба да ги достави по пат на предавање или по пошта и тоа: 

Се повикуваат горенаведените лица во рок од 5 дена од денот на објавувањето на ова соопштение да се ја-
ват во просториите на Министерството за финансии - Управа за имотно-правни работи - Подрачно одделение 
за првостепена управна постапка –Штип, во својство на странки за прием на горенаведените акти. Доколку 
горенаведените лица не се јават во утвдениот рок, ова соопштение за јавна објава ќе се смета за уредно доста-
вување на управните акти, што е во согласност со член 84 од Законот за општата управна постапка.   

                                                                                                                      
                                                                                      Министерство за финансии 

                                                                                  Управа за имотно-правни работи 
                                                                                        Подрачно одделение за првостепена управна постапка 

                                                                                                                              Штип 
                                                                                  По овластување на директорот 

                                                                                  Димитар Пеловски, с.р. 
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ПРАВО НА УЧЕСТВО 
Право на учество на јавното електронско наддавање 

имаат: 
1. Државјани на Република Северна Македонија, 

државјани на држави членки на Европската Унија и на 
ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на 
Европската Унија и на ОЕЦД а под услови на реципро-
цитет можат да стекнат право на сопственост на гра-
дежно земјиште на територијата на Република Северна 
Македонија. 

2. Правни лица: домашно правно лице, правно лице 
во мешовита сопственост, правно лице основано од 
странско физичко и правно лице, регистрирани во Цен-
трален  регистар на Република  Северна Македонија, 
странски правни лица резиденти на држави членки на 
Европската Унија и на ОЕЦД, како и странски правни 
лица резиденти на држави кои не се членки на Европ-
ската Унија и на ОЕЦД а кои под услови на реципро-
цитет можат да стекнат право на сопственост на гра-
дежно земјиште на територијата на Република Северна 
Македонија. 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
Заинтересираните физички и правни лица поднесу-

ваат Пријава за учество на јавното наддавање  по елек-
тронски пат, во која се наведени податоци за која пар-
цела се однесува самата Пријава, за подносителот на 
Пријавата и кои документи  се составен дел на Прија-
вата, комплетирана со следните докази приложени по 
електронски пат: 

1. Банкарска гаранција 
2. За физичките лица уверение за државјанство; 
3. За правните лица доказ за регистрација на правното 

лице од соодветен регистар не постар од 6 месеци; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Уредно полномошно за полномошникот што го 

претставува правното лице, заверено во нотар, односно 
доказ за својството овластено одговорно лице на прав-
ното лице; 

5. e-mail адреса на подносителот на Пријавата, пре-
ку која ќе се врши постапката на регистрирање за учес-
тво на електронското јавно наддавање, односно ќе му 
бидат испратени корисничко име и шифра за пристап 
на интернет страницата на која што ќе се одвива елек-
тронското јавно наддавање (за подносителите на При-
јави кои ќе достават погрешна е-маил адреса, Општина 
Брвеница ќе нема обврска да прима и врши корекции 
на истата). 

6. Изјава за прифаќање на условите во објавата пот-
пишана со дигитален потпис. 

-Пријавите кои не се комплетирани со овие докази 
нема да учествуваат на електронското јавно наддавање 
за што подносителите на некомплетни пријави ќе би-
дат електронски известени.  

-Подносителот на Пријавата потребно е да приложи 
по електронски пат кон Пријавата за учество на јавно 
наддавање и фотокопија од лична трансакциона сметка 
на која ќе може да им биде вратен депозитот за учество 
на јавно наддавање.  

-Подносителот на Пријавата потребно е во Пријава-
та која ќе ја поднесе по електронски пат задолжително 
да го наведе телефонски број за контакт. 

 
ПОЧЕТНА ЦЕНА 
1.Почетна цена на електронското јавно наддавање 

за градежните парцели наведени во Табеларниот прег-
лед 1 за намената B5-Хотелски комплекс изнесува 
61,00 денар за м2 и Табеларниот преглед 2 за намената 
Г4-Стоваришта изнесува 61,00 денар за м2. 

ОБЈАВА 04/2021 
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈАПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ОПШТИНА БРВЕНИЦА 

 
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република 

Северна Македонија, предвидено со Локална урбанистичка планска документација, Општина Брвеница одоб-
рена со решение бр.14-366/2012 од 24.4.2015 год., со намена за изградба B5- Хотелски комплекс, согласно Та-
беларен преглед 1, и предвидено со Урбанистички план вон населено место Теново, Општина Брвеница, доне-
сен со Одлука бр.07-901/5 од 8.6.2012 година, со намена за изградба на Г4-Стовариште, во кои се дадени пода-
тоци за градежните парцели, намените на градежните парцели, вкупната површина на градежните парцели, 
површина за градење, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², 
вкупна почетна цена и банкарска гаранција за учество на електронско  јавното наддавање. 
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БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА 
Банкарската гаранција за сериозност на понудата за 

градежни парцели е утврдена согласно Табеларниот 
преглед 1 даденo во ова објава и изнесува 300% и Табе-
ларниот преглед 2 даденo во ова објава и изнесува 
200% од вкупната почетна цена за градежните парцели 
и истата да се достави во оргинал по рокот определен 
за поднесување за пријава заклучно 31.3.2022 година. 

 
РОКОВИ 
Пријавите за учество на јавното наддавање можат 

да се достават до 13.9.2021 година до 16:00 часот по 
електронски пат на следната интернет страна 
www.gradezno-zemjiste.mk. 

Јавното наддавање ќе се оддржи електронски на 
следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk. 

1.Јавното надавање за Т.1.1 ред.бр.1, таб.прег.1, ќе 
започне на 15.9.2021 год., во 9:00 часот и истото ќе 
трае 15 минути 

2.Јавното надавање за ГП 39 ред.бр.2, таб.прег.2, ќе 
започне на 15.9.2021 год., во 9:30 часот и истото ќе 
трае 15 минути 

3.Јавното надавање за ГП 40 ред.бр.3, таб.прег.2, ќе 
започне на 15.9.2021 год., во 10:00 часот и истото ќе 
трае 15 минути 

4.Јавното надавање за ГП 41 ред.бр.4, таб.прег.2, ќе 
започне на 15.9.2021 год., во 10:30 часот и истото ќе 
трае 15 минути 

5.Јавното надавање за ГП 42 ред.бр.5, таб.прег.2, ќе 
започне на 15.9.2021 год., во 11:00 часот и истото ќе 
трае 15 минути 

 
ПОСТАПКА 
1. Комисијата ги известува подносителите на прија-

вите за комплетираноста на истите по електронски пат, 
во рок од 24 часа по истекувањето на рокот за поднесу-
вање на истите, при што на подносителите на пријави-
те кои доставиле комплетна документација им доставу-
ва и корисничко име и лозинка за учество на електрон-
ското јавно наддавање, а на подносителите на пријави-
те кои не доставиле комплетна документација им дос-
тавува известување со образложение дека истите нема 
да учествуваат на јавното наддавање. 

2. На денот на одржување на електроското јавно 
наддавање учесниците пристапуваат на интернет стра-
ната со корисничкото име и лозинка која ја добиле на 
e-mail адресата, доставена во прилог на пријавата за 
учество на јавното наддавање. 

3. Електронското јавното наддавање ќе се одржи 
доколку по објавата аплицира и само еден учесник за 
секоја градежна парцела посебно, кој ги исполнува ус-
ловите дадени во објавата и ја наддаде почетната цена. 

4. Електронското јавното наддавање го следи Коми-
сија, формирана од Градоначалникот на Општина 
Брвеница. 

5. Електронското јавното наддавање започнува со 
објавување на почетната цена на земјиштето по метар 
квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од 
страна на учесниците во наддавањето. 

6. Наддавањето за градежните парцела од Табела-
рен преглед 1 се врши “чекорно” со зголемување на 
вредноста со секој “чекор” не помалку од 10 денари. 

7. Електронското јавно наддавање се смета за зав-
ршено во моментот на истекот на времето определено 
во оваа објава, при што доколку во истекот на послед-
ните две минути од страна на учесниците е дадена по-
нуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање 
се продолжува за уште две минути. Јавното наддавање 
продолжува неограничено се додека во временски ин-
тервал од две минути има нова понуда. 

8. Учесникот на јавното наддавање кој понудил нај-
голема цена се стекнува со статусот најповолен пону-
дувач. 

9. Комисијата по завршувањето на јавното наддава-
ње изготвува записник за спроведеното јавно наддава-
ње и електронски го доставува до сите учесници на јав-
ното наддавање. 

10. По завршување на постапката за јавно надда-
вање, Комисијата е должна во рок од три работни дена 
да достави барање за мислење до Државното правобра-
нителство на Република Северна Македонија по однос 
на нацрт-текст на договорот за отуѓување на градежно-
то земјиште сопственост на Република Северна Маке-
донија. Државното правобранителство на Република 
Северна Македонија е должно да достави мислење по 
однос на нацрт-текстот на договорот за отуѓување во 
рок од 30 дена од добивање на барањето за мислење. 
Доколку во рок од 30 дена Државното правобранител-
ство на Република Северна Македонија не достави 
мислење, ќе се смета за позитивно. 

11. По прибавување на позитивно мислење од 
Државното правобранителство на Република Северна 
Македонија, Комисијата во рок од три работни дена до 
најповолниот понудувач доставува известување за из-
бор на најповолниот понудувач. 

12. Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 
дена од добивање на известувањето за избор на најпо-
волен понудувач да ги уплати средствата согласно по-
стигнатата крајна цена од наддавањето и трошоците на 
постапката во износ од 10% од вредноста на банкарска-
та гаранција за сериозност на понудата но не повеќе од 
15.000,оо денари и до Комисијата да достави доказ за 
извршената уплата со целокупната документација пот-
ребна за учество на јавното наддавање ( во оригинал 
или копија заверена на нотар). 

13. Доколку најповолниот понудувач не ги уплати 
средства и не ја достави целокупната документација 
потребна за учество на јавното наддавање во утврдени-
от рок, нема да се пристапи кон склучување на дого-
вор, банкарската гаранција ќе се активира и истиот не-
ма да може да учествува на секое идно јавно наддавање 
за предметната градежна парцела. 

14. Доколку најповолниот понудувач ги уплати 
средствата во утврдениот рок, а врз основа на доставе-
ната документација не може да се склучи договор, 
средствата не му се враќаат, банкарската гаранција за 
сериозност на понудата се активира и нема да се прис-
тапи кон склучување на договор. 

15. По доставувањето на доказ за извршена уплата 
и доставувањето на целокупната документација пот-
ребна за учество на јавното наддавање, во рок од пет 
работни дена Градоначалникот на Општина Брвеница 
склучува договор за оттуѓување на градежното земјиш-
те сопственост на Република Северна Македонија. До-
говорот се склучува во електронска форма преку ин-
формацискиот систем за градежно земјиште. 

16. По склучување на договорот Општина Брвеница 
во рок од еден ден електронски го доставува договорот       
за утврдување на данокот на промет на недвижности. 
Купувачот е должен во рок од 15 дена од добивање на 
решението за утврдување на данокот на промет на нед-
вижности да го плати данокот и да достави доказ за из-
вршена уплата. 

17. По доставување на доказ за извршена уплата на 
данок на промет на недвижности, купувачот во рок од 
30 дена договорот електронски го доставува кај нотар 
заради вршење на солемнизација. Купувачот е должен 
солемнизацијата да ја изврши во рок од 30 дена од дос-
тавувањето на договорот кај надлежен нотар. 

18. Доколку купувачот по своја вина во утврдениот 
рок од еден ден не го достави договорот за утврдување 
на данокот на промет на недвижности до Општина 
Брвеница, како и по своја вина не го плати данокот на 
промет во утврдениот рок од 15 дена, и не го достави 
истиот на солемнизација кај надлежен нотар во рок од 
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15 дена и не изврши солемнизација на договорот во 
рок од 30 дена, истиот еднострано ќе се раскине и 80% 
од вкупната сума од отуѓувањето нема да се вратат на 
купувачот. 

19. Со договорот најповолниот понудувач (купува-
чот) се обврзува во рок од 9 месеци од извршената со-
лемнизација на договорот да обезбеди одобрение за 
градба за предвидениот објекти согласно урбанистич-
киот план по кој земјиштето е отуѓено, за градежните 
парцели со површина до 5000 м2, односно во рок од 12 
месеци од солемнизација на договорот за градежни 
парцели над 5000 м2. 

20. Купувачот е должен да го изгради објектот во 
рок согласно со одредбите од Законот за градење, во 
согласност со категоризацијата на градба.  

21. Во случај на неисполнување, односно докулку 
објектот не се изгради во определениот рок, истиот ќе 
има обврска да плаќа договорна казна во висина од 
1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното надавање 
на предметното земјиште за секој изминат месец во 
првата година од истекот на рокот, односно 3 % од 
вкупно постигнатата цена на јавното надавање на пред-
метното земјиште за секој изминат месец во втората 
година од истекот на рокот, односно 4,5 % од вкупно 
постигнатата цена на јавното надавање на предметното 
земјиште за секој изминат месец во третата и секоја на-
редна година од истекот на рокот.  

22. Неисполнувањето на обврските односно по па-
ѓање на купувачот во задоцнување со исполнување на 
обврската три месеци последователно, претставува ос-
нов отуѓувачот, по три последователни месечни пови-
ци за извршување, како доверител со изјава за неиспол-
нување на обврските од договорот да побара потврда 
за извршност на договорот, односно да побара наплата 
на договорената казна што претставува и основ за ед-
нострано раскинување на договорот, при што 80% од 
вкупната сума од отуѓувањето, не му се враќаат на ку-
пувачот. 

23. Раскинувањето на договорите заради неиспол-
нување на обврските на договорот од страна на купува-
чот се врши со еднострана изјава на волјаа на отуѓува-
чот изјавена од страна на општина преку Државното 
правобранителство на Република Северна Македонија, 
односно обврска на купувачот за плаќање на данок на 
промет и нотарски трошоци во случај на раскинување 
на догоговор по вина на купувачот, паѓат на товар на 
купувачот. 

24. Минималниот процент кој треба да биде изгра-
ден од вкупно развиената површина за градење предви-
дена со урбанистички план за предметната градежна 
парцела не смее да биде помалку од 30%. 

25. Сопственикот на градежното земјиште стекнато 
во постапка за отуѓување по пат на јавно наддавање не 
смее истото да го пренесува на трети лица, пред испол-
нување на обврските од договорот за отуѓување на ис-
тото. Забраната за пренесување на трети лица, се при-
бележува во јавната книга за запишување на правата на 
недвижности, во спротивно истото претставува основ 
за еднострано раскинување на договорот, при што 80% 
од вкупната сума од отуѓувањето не му се враќаат на 
купувачот.По Исклучок доколку сопственикот на гра-
дежното земјиште е странско правно лице, градежното 
земјиште стекнато во постапка за отуѓување по пат на 
јавно наддавање може да го пренесе во сопственост на 
домашно правно лице во кое странското правно лице 
мора да биде единствен сопственик се до моментот на 
исполнување на обврските до договорот за отуѓување 
на градежното земјиште по пат на јавно наддавање. 

26. Градежното земјиште сопсвеност на Република 
Северна Македонија, кое е предмет на објавата се до 
исполнување на обврските од договорот не може дел 
од стечајна маса. 

27. Најповолниот понудувач (купувач) се обврзува 
да го плати данокот на промет што ќе произлезе како 
обврска по склучениот договор за отуѓување на гра-
дежното земјиште. 

28. Во цената на градежното земјиште не е вклучен 
надоместокот за уредување на градежното земјиште. 

29. Трошоците за нотарската процедура и воведува-
њето во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата 
за катастар за недвижности паѓаат на товар на купува-
чот на градежното земјиште. 

30. За текот на јавното наддавање учесниците имаат 
право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на 
одржувањето на јавното наддавање. Приговорот се 
поднесува во писмена форма до Комисијата која одлу-
чува по приговорот со решение. Комисијата е должна 
да одлучи во рок од 5 работни дена од приемот на ис-
тиот. 

31. Против решението донесено од страна на коми-
сијата, со кое се одлучува по поднесен приговор, 
странката има право да поднесе жалба во рок од 15 де-
на од денот на приемот на решението до Државната ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен -Скопје. 

Ова објава ќе биде објавена и на web - страницата 
на општина Брвеница www.brvenica.gov.mk    

 
Општина Брвеница

Комисија за спроведување на
постапките за јавно наддавањe

Реџије Бајрами, с.р.
__________ 

  
Врз основа на член 262 од Законот за трговски 

друштва, управителот на Друштвото за трговија и ус-
луги ПЕЦ – ПРОМЕТ Петре ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. „Црногорска 2“ бр. 44, Скопје, Ѓорче Пет-
ров, објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА НАМЕРА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАTA 
ГЛАВНИНА 

 
Управителот на Друштвото за трговија и услуги 

ПЕЦ – ПРОМЕТ Петре ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
„Црногорска 2“ бр. 44, Скопје, Ѓорче Петров, согласно 
со член 262 од Законот за трговските друштва, објавува 
дека со Решение на Централниот регистар на РМ, заве-
дено под деловоден број 35020210019554 од 29.7.2021 
година, е запишан упис на Одлуката за намера за нама-
лување на основната главнина на Друштвото и тоа не-
паричен влог во вредност од 392.400 денари, кој се сос-
тои од недвижен имот КП бр. 3605, м. в. „Огради“ кул-
тура зз н, класа 2, со површина од 1.973 м2, КО Росо-
ман, со враќање на единствениот содружник. 

По извршеното намалување основната главнина од 
717.400 ќе изнесува 325.300 денари. 

Се повикуваат доверителите на друштвото да ги 
пријават своите побарувања најдоцна во рок од 90 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“ до управителот со пријава, за да им ги исплати 
побарувањата или да им даде гаранција дека побарува-
њето ќе им биде исплатено.  

Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето 
на огласот не биде поднесено барање за исплата на по-
барувањето ќе се смета дека сите доверители се согла-
силе со намерата за намалување на основната глав-
нина. 

 
             ДТУ ПЕЦ – ПРОМЕТ Петре ДООЕЛ Скопје 
                                                Управител,  
                                        Петре Тримчески, с.р. 
                                                                            (33929) 
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Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
 
  

О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 13488/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Собрание на 

Република Северна Македонија 
I.1.2) Адреса: ул. „11-ти Октомври“ бр. 10 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Анета Синадинова адреса на 

е-пошта: javninabavki@sobranie.mk телефон/факс: 02/3 
119-599 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

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

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Градежни работи за заштитена соба 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 20.800.000,00 
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: Зграда на Собрание на Република Северна Маке-
донија ул. 11 Октомври бр. 10 1000 Скопје 

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

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

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Еден дел 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Изведување на градежни работи за заштитена 

соба 
2. Стручен надзор над изведените работи 
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: 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 (за двата дела);  - За делот 1 важечка лиценца А 
издадена од Министерството за транспорт и врски, сог-
ласно Законот за градење или потврда за вршење на ра-
боти на изведување издадена од органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите за уредување 
на просторот согласно член 42 од Законот за градење, 
за странски правни лица; - За делот 2 - Понудувачите 
потребно е да имаат Лиценца А за надзор на изградба 
на градби од прва категорија за вршење на стручен 
надзор издадена од надлежен орган 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- Да располага со најмалку двајца- дипломирани ар-
хитекти, најмалку двајца дипломирани градежни инже-
нери, најмалку двајца дипломирани електроинженери и 
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најмалку двајца дипломирани машински инженери кои 
треба да поседуваат овластување за градби од прва кате-
горија издадена од надлежен орган и ќе бидат достапни 
во реализацијата на  договорот и - Да располага со нај-
малку две квалификувани стручни лица за инсталирање 
на мрежната опрема кои имаат завршени обуки за инста-
лација и сервисирање на опремата која што ќе биде по-
нудена од страна на понудувачот и кои директно ќе 
учествуваат во инсталација, конфигурација, тестирање и 
пуштање во работа на целокупната опрема и ќе бидат 
достапни во реализацијата на  договорот.  Сите горена-
ведени стручни лица потребно е да имаат најмалку 7 (се-
дум) години работно искуство За Дел 2:  - Да располага 
со најмалку еден дипломиран архитект, најмалку еден 
дипломиран градежен инженер, еден дипломиран елек-
троинженер и еден дипломиран машински инженер кои 
треба да поседуваат овластување за вршење на стручен 
надзор за градби од прва категорија издадена од надле-
жен орган.  Сите горенаведени стручни лица потребно 
е да имаат најмалку 7 (седум) години работно искуство. 
Како докази понудувачите потребно е да достават: - За 
дел 1 - Листа на вработен/ангажиран персонал издадена 
од Агенција за вработување непостара од 15 дена од де-
нот на јавното отварање на понудите) и Листа на анга-
жирани технички лица за изведување на работите изгот-
вена од страна на понудувачот со прилог дипломи - уве-
ренија за завршени студии за горенаведените лица од 
областа што се бара, овластување А издадено од Комора 
на овластени инженери; сертификати/потврди за успеш-
но завршени обуки за лицата што ќе ја инсталираат 
мрежната опрема; ангажман за работа- договор на дело 
или м1/м2 обрасци (со затемнети матични броеви), Cv за 
сите ангажирани лица со наведено работно искуство и 
во ангажирани проекти и - Изјава заверена и потпишана 
од страна на понудувачот дека истите лица директно ќе 
учествуваат во градбата на објектот, инсталација, кон-
фигурација, тестирање и пуштање во работа на целокуп-
ната опрема и ќе бидат достапни во реализацијата на до-
говорот.  - За дел 2 - Листа на вработен/ангажиран пер-
сонал издадена од Агенција за вработување непостара 
од 15 дена од денот на јавното отварање на понудите) и 
Листа на ангажирани технички лица за вршење на стру-
чен надзор над изведените работи со прилог дипломи - 
уверенија за завршени студии за горенаведените лица од 
областа што се бара, ангажман за работа: договор на де-
ло или м1/м2 обрасци (со затемнети матични броеви), 
важечки лиценци за вршење на стручен надзор издадени 
од надлежен орган и Cv за сите ангажирани лица со на-
ведено работно искуство и во ангажирани проекти.  На-
помена: Економските оператори кои ќе бидат избрани за 
најповолни имаат обвска да ги ангажираат лицата кои ќе 
ги наведат во листата на ангажиран персонал. 

- 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: 

Посебните стандарди за опремата и материјалите се 
наведени во Техничката спецификација 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- ISO 9001:2015 Стандард за управување со квали-

тет и  - ISO 45001:2018 Стандард за управување со без-
бедност и здравје при работа а како доказ да се дос-
тави: - Важечки ISO 9001:2015 издаден на негово име 
од сертификационо тело и   - Важечки ISO 45001:2018 
издаден на негово име од сертификационо тело. 

- Стандарди за управување со животна средина: 
Да исполнува  ISO 14001:2015 стандард за управу-

вање со животната средина а како доказ да се достави 
важечки ISO 14001:2015 издаден на име на економски-
от оператор од сертификационо тело 

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

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

16.8.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 16.8.2021 година во 10:00 часот, место: Соб-
рание на Република Северна Македонија ул. „11-ти Oк-
томври“ бр. 10, Скопје 

V.5) Дополнителни информации На денот на јавно-
то отварање на понудите присутните лица да си носат 
документ за лична идентификација и овластување за 
присуство на тендер. 

V.6) Датум на објава: 31.7.2021 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: 13490/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар 

за јавно здравје Битола 
I.1.2) Адреса: Партизанска бб 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Роза Митровска, адреса на е-

пошта: roza.mitrovska@cjzbt.org.mk телефон/факс: +389 
47 208 121/ 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

Вакцини за заштита од грип сезона 2021/2022 
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: Центар за јавно здравје со кој е склучен догово-
рот 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Да 
Назив на договорен орган 
1. ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид 
2. ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп 
3. ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес 
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4. ЈЗУ Центар за јавно здравје - Штип 
5. ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица 
6. ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО 
7. ЈЗУ Центар за јавно здравје-Кочани 
8. ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово 
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 
33651660-2 - Вакцини против грип 
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 15.9.2021 година се пла-

нира да заврши 15.9.2022 година 
Период во месеци:  12 или денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

- намалување на роковите поради итни причини 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? 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 дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
За докажување на исполнување на условите за про-

фесионална дејност економскиот оператор задолжител-
но доставува: - Потврда за регистрирана дејност (обра-
зец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко 
или правно лице за вршење на дејноста поврзана со 
предметот на договорот за јавна набавка или доказ де-
ка припаѓа на соодветно професионално здружение 
согласно со прописите на земјата каде што е регистри-
ран. Во Република Северна Македонија надлежен ор-
ган за издавање на овој документ е Централниот регис-
тар на Република Северна Македонија. - Реше-
ние/Одобрение за вршење на дејност промет на големо 
со лекови на територијата на РСМ издадено од Минис-
терство за здравство согласно Законот за лекови и ме-
дицински средства. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

Економскиот оператор го докажува исполнувањето 
на минималните услови од подточка 2.3.2.1 со доставу-
вање на: - Изјава со опис на условите кои ги исполнува 
за безбедно чување, сместување, транспорт и ракување 
со вакцините во согласност со Правилникот за содржи-
ната на барањето и поблиските услови по однос на 
просторот, опремата и кадарот за добивање на одобре-
ние на промет на големо со лекови("Сл.в. на РСМ" број 
151/08); - Изјава дека поседува ладна комора за сместу-
вање и чување со автоматски  отчитувач на температу-
рата која треба континуирано да се одржува од 2-8С; 
Во изјавата да има и опис на ладната комора (произво-
дител, капацитет и сл.) 

- со наведување на системот за управување и следење 
на синџирот за снабдување, кој економскиот оператор ќе 
може да го примени при извршување на договорот: 

Заедно со доставените вакцини при испораката да 
се достави доказ за одржување на ладен ланец од 2-8°C 
при  транспортот, складирањето и доставата до крајни-
те корисници (Центрите), што е битно влијае на квали-
тетот на вакцината. 

- во случај кога се набавуваат сложени стоки или 
услуги, или во исклучителни случаи за посебни на-
мени, со проверка на производствените капацитети, 
или ако е потребно и на капацитетите за проучување и 
истражување, како и на мерките за контрола на квали-
тетот, која ја спроведува договорниот орган или во не-
гово име надлежен орган во земјата на основање: 

Економскиот оператор го докажува исполнувањето 
на минималните услови - мерки за контрола на квали-
тетот, со доставување на  - Решение/Одобрение со кое 
се дава одобрение за ставање во промет на вакцината 
на територијата на РСМ или одобрение за паралелен 
увоз или привремено одобрение за паралелен увоз из-
дадено од Министерство за здравство/Агенција за ле-
кови и медицински средства на РСМ 

- 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: 

Вакцините треба да имаат сертификат за пуштање 
на серијата во промет (OCABR – Official Control 
Authority Batch Release сертификат) или еквивалент, во 
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согласност со препораките на Европската Унија, не по-
стари од 3 години, како и решение од Малмед за пуш-
тање на серијата во РМ, кое решение ќе се достави со 
испораката на вакцината. 

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

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

20.8.2021 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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 20.8.2021 година во 10:00 часот, место: ЈЗУ 
ЦЈЗ Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 31.7.2021 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: 13491/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

млади и спорт 
I.1.2) Адреса: ул. „Македонија“ број 38 - Скопје 
I.1.3) Град и поштенски код: 1000 Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Гордана Цекова, aдреса на е-

пошта: gordana@ams.gov.mk телефон/факс: 02/3113705 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

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

активност или дејност: Државни органи - Општи јавни 
услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

конструкција на пливачки базен во Општина Стру-
га во дворот на ОOУ „Браќа Миладиновци“ 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: општина Струга во дворот на ООУ “Браќа Мила-
диновци 

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

јавна набавка: 
Детален опис на предметот на набавката е даден во 

техничките спецификации и предмерот на работи сос-
тавен дел на тендерската документација 

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

ник Шифра Опис 45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  48 
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: Најдо-

бар однос меѓу цена и квалитет 
Критериуми Бодови 
Цена - 65 
Квалитет - 35 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

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

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори во 

соодветна правна форма заради извршување на договорот 
(по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
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ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Лиценца Б за изведување на градби од втора 
категорија согласно Законот за Градење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/2013 – Пре-
чистен текст и бр.79/2013, 137/2013,163/2013, 27/2014, 
28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014 ,187/2014, 
44/2015, 129/2015, 217/2015,  226/2015, 30/2016, 
31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016 и 35/2018 ). 

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: 

- најмалку 160.000.000,00 ( сто и шеесет милиони) 
денари, остварени приходи во последните три фина-
сиски години заедно ( за 2018 година, за 2019 година, и 
за 2020година). 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

 Раководен кадар со образовни и професионални 
квалификации кои ќе бидат ангажирани и одговорни за 
реализација на предметот на набавката, од кој: • нај-
малку 3 (три) дипл. инженер (градежен) со овластува-
ње Б за инженер за изведба од кои минимум 1 (еден) со 
конструктивна насока; • најмалку 1 (еден) дипл. инже-
нер (архитектура) со овластување Б за инженер за из-
ведба; • најмалку 1 (еден) дипл. инженер, (машински) 
со овластување Б за инженер за изведба; • најмалку 1 
(еден) дипл. инженер (електро) со овластување Б за ин-
женер за изведба; •  најмалку 1 (едно) стручно лице за 
безбедност при работа • Економскиот Оператор – По-
нудувач како доказ за вработените лица треба да дос-
тави потврда од надлежен орган не постара од еден ме-
сец од денот на отварање на понудите; • За докажување 
на образовните и професионални квалификации на 
предложениот технички персонал кој е оспособен за 
реализација на проектот, Економскиот Оператор - По-
нудувач треба да приложи Фотокопии од овластување 
Б, диплома за завршено образование (за градежниот 
инженер со конструктивна насока) и уверение за поло-
жен стручен испит за стручно лице за безбедност при 
работа издадено од соодветен надлежен орган во држа-
вата (МТСП) 

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

• Изјава за просечниот годишен број на вработени и 
за бројот на неговиот раководен кадар 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: 

- Опрема која ќе биде потребна за реализација на 
предметот на набавката и која треба да биде на распо-
лагање за целовреметраење на договорот за јавна на-
бавка, економскиот оператор треба да располага со ми-
нимум: - Минимум 3 камиони за транспорт на градеж-
ни материјали, - Минимум 2 камиони кипери со мини-
мум носивост од 8 тона, - Минимум 2 ровокопачи, - 

минимум 2 виброжаба, - минимум 1 виброваља, - ми-
нимум 1 виброплоча, - минимум 1 компресор, - скеле 
од минимум 500м2. 

- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: 

• листа на главни изведени работи во последните 
пет години, со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за навремено и квалитетно изведени/реализи-
рани работи издадена од нaрачателите; 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- СЕРТИФИКАТ за ISO 9001:2015 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- СЕРТИФИКАТ за ISO 14001:2015 - Сертификатот 

за исполнување на стандардот за безбедност и здравје 
при работа: МКС EN ISO 18001:2007 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 1.9.2021 

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

24.8.2021 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 26.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 1.9.2021 година во 11:00 часот, место: 
Агенција за млади и спорт, ул. „Македонија“ бр. 38, 
Палата „Панко Брашанаров“ 1000 Скопје 

V.5) Дополнителни информации / 
V.6) Датум на објава: 31.7.2021 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: 13492/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Пехчево 
I.1.2) Адреса: ул. ,,Равен“ бр. 8 
I.1.3) Град и поштенски код: Пехчево - 2326 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Анетка Цветковска, адреса 

на е-пошта: anetkacvetkovska@yahoo.com телефон / 
факс: 033/441-321 

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

На горната адреса 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

активност или дејност: 
Органи на единиците на локалната самоуправа - 

Општи јавни услуги 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Адаптација и пренамена на деловен објект во га-

ража за ватрогасни возила на КП 47/1, КО Пехчево 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: К.П 47/1 К.О Пехчево 

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: 2 
или денови 60 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. -Лиценца (од надлежни органи) за изградба, 
соодветна на категоријата на објектот (ова се однесува 
на изведувачот и на подизведувачот), издадена од Ми-
нистерството за транспорт и врски на РСМ, согласно 
Закон за градење (оригинал или копија заверена од по-
нудувачот со потпис и печат и назнака “Верно на ори-
гиналот“). 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- 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: 

• Референтна листа заверена од вас како економски-
от оператор за изведени работи (заверена со печат и 
потпис од одговорното лице , се однесува за последни-
те три години 2019, 2020, 2021 година, со вкупна вред-
ност на договорот  и период на реализација  ) • 3Пот-
врди или 3 препораки  од правни субјекти-корисници 
на работите за за доволителна изведба на работите (ми-
нимум за 3 реализирани проекти-прилог договори) 

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

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

18.8.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.8.2021 година  во 10:00 часот, место: Оп-
штина Пехчево,ул.Равен бр.8 Пехчево 

V.5) Дополнителни информации Дополнителни ин-
формации на горната адреса 

V.6) Датум на објава: 31.7.2021 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 13493/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Бошава - 

Демир Капија 
I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ бб 
I.1.3) Град и поштенски код: Демир Капија - 1442 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Зоран Честоев, адреса на е-

пошта: dpddemirkapija@yahoo.com телефон/факс: 043 
366 072/ 

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

ЈКП БОШАВА Демир Капија   ул. „Јане Сандански“ 
б.б. 1442 Демир Капија,    dpddemirkapija@yahoo.com, 
078/405-522, ЈКП БОШАВА Демир Капија   ул. „Јане 
Сандански“ б.б.  1442 Демир Капија, 

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: Во-

домери со систем за далечинско отчитување 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.000.000,00 
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: Магацин на ЈКП БОШАВА Демир Капија 

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

ник 
Шифра Опис 
38421100-3 - Водомери 
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: 3 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  36 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 
И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со листа на главни испораки на стоки или изврше-

ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

-Kопии од најмалку три договори за набавка на во-
домери со систем за далечинско отчитување, од кои ба-
рем еден е со вредност од 2.000.000,00 денари без вклу-
чен ДДВ, во последните три години. 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Документ или сертификат за имплементација на 

стандардот ISO 9001. 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- Документ или сертификат за имплементација на 

стандардот ISO 14001. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

16.8.2021 година 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

10.8.2021 година 15:30 часот 
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.8.2021 
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 16.8.2021 година во 13:00 часот, место: 
Управна зграда на ЈКП БОШАВА Демир Капија 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.8.2021 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: 13495/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за внатрешни работи на РСМ 
I.1.2) Адреса: „Димче Мирчев“  9 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Анастасовски, 

адреса на е-пошта: aleksandar_anastasovski@moi.gov.mk 
телефон / факс: 023142948/ 

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

На горната адреса 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

активност или дејност: 
Државни органи - Јавен ред и безбедност 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Чистење на патишта во зимски услови 
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: по тендерска 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: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
90620000-9 - Услуги за чистење на снег 
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 ПС за ГН Маздрача– на северната граница 

на РМ Патен правец:Ѓурѓевиште-ПС за ГН Маздрача 
2. Дел 2 ПС за ГН Стрезимир –на тромеѓе северо – 

западна граница на РМ Патен правец:Место викано 
“Состав на реки ”(регионален пат Маврово-Дебар)- ПС 
за ГН Стрезимир 

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: 3 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 36 
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: 
• потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) 

како доказ дека е регистриран како физичко или прав-
но лице за вршење на дејноста поврзана со предметот 
на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа 
на соодветно професионално здружение согласно со 
прописите на земјата каде што е регистриран. Во Ре-
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публика Северна Македонија надлежен орган за изда-
вање на овој документ е Централниот регистар на Ре-
публика Северна Македонија 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничките услови и мерки кои економ-
скиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет како и 
со опис на своите капацитети за развој и истражување: 

1.минимум една  соодветна машина за чистење снег 
од минимум моќност на моторот од 60 kw ; 1. Изјава 
дека поседува  една соодветна машина за чистење снег 
од минимум моќност на моторот од 60 kw  и сообраќај-
на дозвола од истата 2. минимум една соодветна ма-
шина, со гасеници, за чистење снег од минимум моќ-
ност на моторот од 90 kw - (за земјени патишта  – нaве-
дени во техничката спецификација) ; 2. Изјава дека по-
седува  една соодветна машина, со гасеници, за чисте-
ње снег од минимум моќност на моторот од 90 kw и со-
обраќајна дозвола од истата 3. Под соодветна машина 
за чистење снег се подразбира секоја градежна ма-
шина, која ги задоволува горе наведените критериуми, 
на која е инсталиран ,,нож`` за чистење на снег кој мо-
же да се подеси во однос на висина и агол на чистење . 
**** Ширина на ,,нож,, за чистење на снег да изнесува 
од минимум 2 м до максимум 4 м . 3. Изјава дека соод-
ветните машини поседуваат за чистење снег имаат 
инсталирано ,,нож,, за чистење на снег кој може да се 
подеси во однос на висина и агол на чистење. 

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

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

31.8.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.8.2021 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 200 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 31.8.2021 година во 10:00 часот, место: Скоп-
је приземје сала за состаноци зграда 5 МВР „Димче 
Мирчев“ 9 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 01.8.2021 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: 13496/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за внатрешни работи на РСМ 
I.1.2) Адреса: „Димче Мирчев“  9 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Хајди Цветковска, адреса на 

е-пошта: hajdi_cvetkovska@moi.gov.mk телефон / факс: 
072333565 

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

На горната адреса 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

активност или дејност: 
Државни органи - Јавен ред и безбедност 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Алат и опрема 
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: по тендерска 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: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
42652000-1 - Рачни електромеханички алатки 
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 – Рачен електричен алат 
2. Дел 2 – Машинизаперењевозила 
3. Дел 3 – Преносен компресор со мотор на бензис-

ки погон наменет за полнење боци со компримиран 
воздух 

4. Дел 4 – Пневматско-хидраулична дигалка 
5. Дел 5 - Рачен и електричен алат за потребите на 

Секторот за телекомуникации 
6. Дел 6- Рачен и електричен алат за потребите на 

Хеликоптерска единица за полициски намени 
7. Дел 7 -Дигитални ваги 
8. Дел 8 - Виљушкари-стакери 
9. Дел 9 – Сонар, Дроп-камера и Подводен детектор 

за метал 
10. Дел 10 - Вонбродски мотор 
11. Дел 11 – Филтри за базни станици 
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 
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IV.1.5) Здружување на група економски оператори 
во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве 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 (образец ДРД) ка-

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. Во Републи-
ка Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија 

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

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

31.8.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.8.2021 

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 31.8.2021 година во 9:00 часот, место: Скопје 
зграда 5 приземје сала за состаноци МВР „Димче Мир-
чев“ 9 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 01.8.2021 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: 13497/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за внатрешни работи на РСМ 
I.1.2) Адреса: ул. „Димче Мирчев“ бр. 9 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Хајди Цветковска адреса на 

е-пошта: hajdi_cvetkovska@moi.gov.mk телефон/факс: 
072/333-565 

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: 

Државни органи - Јавен ред и безбедност 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Средства за дезинфекција и заштитни средства 
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: по тендерска 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: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
18000000-9 - Облека, обувки, производи и дополни-

телна опрема за багаж 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел 1-РАКАВИЦИ за еднократна употреба без 

талк (М и L) 
2. Дел 2-Заштитни провидни НАОЧАРИ 
3. Дел 3-Уред за утврдување на телесна ТЕМПЕРА-

ТУРА без контакт со тело 
4. Дел 4- Автоматски АПАРАТ за дезинфекција на 

раце со 5 литри дезинфекциско средство вклучено при 
испорака, со приклучок на електрична енергија, да ра-
боти со неунифицирани течности за дезинфекција 

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: 3 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  36 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: 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 (образец ДРД) 

како доказ дека е регистриран како физичко или прав-
но лице за вршење на дејноста поврзана со предметот 
на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа 
на соодветно професионално здружение согласно со 
прописите на земјата каде што е регистриран. Во Ре-
публика Северна Македонија надлежен орган за изда-
вање на овој документ е Централниот регистар на Ре-
публика Северна Македонија 

 
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 1.9.2021 

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

24.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 26.8.2021 

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 1.9.2021 година во 10:00 часот, место: Скопје 
зграда 5 приземје сала за состаноци МВР Димче Мир-
чев 9 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 1.8.2021 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: 13499/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СГГУС 

„Здравко Цветковски“ Ц.О. Скопје 
I.1.2) Адреса: Бул. „Партизански одреди“ бр.91 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ангелка Михајловска адреса 

на е-пошта: guczdravkocvetkovski@yahoo.com теле-
фон/факс: 02/3 045-467 

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 ученици 
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: 

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 
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. Услуги за превоз на ученици од прва, втора, тре-

та и четврта година задолжително средно  образование 
за период од една (1) година, на релација Куманово – 
Скопје – Куманово 
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2. Услуги за превоз на ученици од прва, втора, тре-
та и четврта година задолжително средно  образование 
за период од една (1) година, на релација Тетово – 
Скопје – Тетово 

3. Услуги за превоз на ученици од прва, втора, тре-
та и четврта година задолжително средно  образование 
за период од една (1) година, на релација Велес – Скоп-
је – Велес 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.9.2021 година 
се планира да заврши 1.9.2022 година 
Период во месеци:  12 
или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 

Документ за регистрирана дејност  - Лиценца за ме-
ѓуопштински линиски превоз на патници и дозвола за 
меѓуопштински линиски превоз за релациите кои се на-
ведени во техничката спецификација - Лиценца за сло-
боден превоз на патници и посебен линиски превоз на 
патници 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

листа на договорни органи за извршени превозни 
услуги во последните 3 (три) години, со обезбедување 
на потврди или договори за извршените услуги издаде-
ни од примателите, (минимум една потврда или дого-
вор за превоз за ученици со посебен линиски превоз 

- 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: 

список на возачи кои ќе го извршуваат превозот на 
ученици, минимум еден возач по возило (четворица во-
зачи вкупно), и копија од возачката дозвола. 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

да е сопственик или да има договор за лизинг на 4 
(четири) автобуси не постари од 2010 година, со кои ќе 
го врши превозот, кои ги исполнуваат посебно тех-
ничко-експлоатациони услови и технички карактерис-
тики на возило и кои поседуваат лиценца, согласно За-
конот за превоз во патниот сообраќај. 

 
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 1.9.2021 

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

24.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 26.8.2021 

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 1.9.2021 година во 10:00 часот, место: Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 2.8.2021 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: 13502/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница ,,Д-р Ферид Мурад“ – Гостивар 
I.1.2) Адреса: ул. „М.Ч.Филипоски“ 29 
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I.1.3) Град и поштенски код: Гостивар - 1230 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Еран Реџепи, адреса на е-

пошта: eran.recepi@yahoo.com телефон/факс: 042 212 
800/ 

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: 

Раствори за инфузија 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.000.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

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

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

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

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. B05BB01 Rastvor za elektroliti NaCl, KCl, CaCl, 

Na-lactat (Hartman) Раствор за инјектирање ( инфузија) 
500 ml шише парче 2500 

2. B05BC01 Mannitol Раствор за инјектирање ( ин-
фузија) 20% шише парче 3600 

3. B05XA03 Sodium chloride 0.9% Раствор за инјек-
тирање ( инфузија) 1000 ml шише парче 20 

4. B05XA03 Sodium chloride 0.9% Раствор за инјек-
тирање ( инфузија) 100 ml шише парче 25000 

5. B05BA03 Glucose Раствор за инјектирање ( инфу-
зија) 10%/500 ml шише парче 20 

6. B05BA03 Glucose Раствор за инјектирање ( инфу-
зија) 5%/500ml шише парче 13000 

7. B05BA01 Solutions for parenteral nutrition, 
aminoacids Раствор за инјектирање ( инфузија) 
5%/500ml шише парче 50 

8. B05BA01 Solutions for parenteral nutrition, 
aminoacids Раствор за инјектирање ( инфузија) 
10%/500ml шише парче 50 

9. B05BB01 Rastvor na elektroliti NaCl,KCl,CaCl 
(Ringer) Раствор за инјектирање ( инфузија) 500ml ши-
ше парче 3500 

10. B05BB02 Sodium chloride cum glucose Раствор за 
инјектирање ( инфузија) (0.9%+5%)/500ml шише парче 
4500 

11. B05XA03 Sodium chloride 0.9% Раствор за ин-
јектирање ( инфузија) 500ml шише парче 25000 

12. B05XA03 Sodium chloride 0.9% Раствор за ин-
јектирање ( инфузија) 250ml шише парче 6000 

13. N07AA01  Neostigmine  раствор за инјектирање 
0.5mg/ml ампула парче 1700 

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 дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Како услов за утврдување способност за вршење 

професионална дејност, договорниот орган бара секој 
економски оператор да достави доказ дека е регистри-
ран како физичко или правно лице за вршење на деј-
носта поврзана со предметот на набавка или доказ дека 
припаѓа на соодветно професионално здружение сог-
ласно со прописите на земјата каде што е регистриран.  
2.4.2 При утврдување на способноста за вршење про-
фесионална дејност на економските оператори дого-
ворниот орган бара економскиот оператор да поседува 
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Решение за вршење на дејност промет на големо со ле-
кови и/или медицински средства, како доказ за испол-
нување на посебните услови за вршење на дејноста 
пропишани согласно со Законот за лекови и медицин-
ски средства.  2.4.3 Економскиот оператор за да ја до-
каже способноста за вршење на професионална деј-
ност, треба да достави: - Документ за регистрирана деј-
ност - образец ДРД или потврда за регистрирана деј-
ност. - Решение за вршење дејност промет на големо со 
лекови и/или медицински средства согласно Законот за 
лекови и медицински средства 

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

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

18.8.2021 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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 18.8.2021 година во 10:00 часот, место: упра-
ва на болницата 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13504/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво Водостопанство на Република Македонија, 
во државна сопственост, Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Трета Македонска бригада“ 1 бр. 
10а 

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Андријана Тодоровска, адре-

са на е-пошта: andrijana.jovevska@yahoo.com теле-
фон/факс: 02-3161-168/ 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

бавка на механизација за АД Водостопанство 
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: Согласно тедерската механизација 

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: 
Предметот на набавка се однесува за ДЕЛ 3 При-

колка со носивост до 3,5 тони од постапка 
бр.06478/2021 која беше деллива на 5 дела при што 
ДЕЛ 3 Приколка со носивост до 3,5 тони беше пониш-
тен согласно член 114 став 1 алинеја 2 од Законот за 
јавни набавки („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 24/2019). 

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

ник 
Шифра Опис 
16000000-5 - Земјоделска механизација 
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 дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

18.8.2021 година 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

година 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 18.8.2021 година во 11:00 часот, место: Бул. 
3-та Македонска бригада 1, бр.10а, Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13510/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Репуб-
ликата - Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ бр. 138 Скопје 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ѓорѓи Бундалевски, адреса 

на е-пошта: gorgi.bundalevski@adsdp.mk телефон / 
факс: 022633814 

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

На следнава адреса 
АДИССПДП на Р. С. М. , ул. „Орце Николов“ бр. 

138, 1000 Скопје,ЕСЈН,https://www.e-nabavki.gov.mk, 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

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

те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Домување, градежништво и транспорт 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА  
НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на течни горива 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 

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

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

јавна набавка: 
Набавка на течни горива–бензин, дизел гориво за 

патничките моторни возила на АД за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката–Скопје во Подружниците Би-
тола, Струмица, Куманово, Тетово, Кочани, Охрид, Ве-
лес, Штип и Кавадарци, сукцесивно од бензиски пумпи 
на Понудувачот со користење на безготовинска кар-
тичка во текот на 2 (две) години. 

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

ник Шифра Опис 
09100000-0 - Горива 
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 течни горива за Подружница Битола 
2. Набавка на течни горива за Подружница Стру-

мица 
3. Набавка на течни горива за Подружница Кума-

ново 
4. Набавка на течни горива за Подружница Тетово 
5. Набавка на течни горива за Подружница Кочани 
6. Набавка на течни горива за Подружница Охрид 
7. Набавка на течни горива за Подружница Велес 
8. Набавка на течни горива за Подружница Штип 
9. Набавка на течни горива за Подружница Кава-

дарци 
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 договорот 
(по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 
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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–Образец ДРД. 

–Лиценца за трговија со нафта и нафтени деривати из-
дадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

–Економскиот оператор треба да обезбеди техничка 
можност за користење на систем за безготовинско пла-
ќање, односно да располага со систем за плаќање со 
безготовински картички. –Економскиот оператор треба 
да располага со минимум 1 (една) бензинска пумпа во 
градовите: Битола, Струмица, Куманово, Тетово, Ко-
чани, Охрид, Велес, Штип и Кавадарци. Максималната 
раздалеченост од бензиската станица до седиштето на 
секоја наведена Подружница да изнесува 7 (седум) ки-
лометри, за секој Дел од јавната набавка одделно. 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
–За ЕУРОСУПЕР–95 / ЕУРОСУПЕР БС–95 стан-

дард за квалитет MKC EN 228:2012+A1:2017 или екви-
валент. –За ЕУРОДИЗЕЛ БС (D–Е V)–стандард за ква-
литет MKC EN 590:2013+A1:2017 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 

25.8.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.8.2021 

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 25.8.2021 година во 10:00 часот, место: 
АДИССПДП на Р. С. М. , ул. „Орце Николов“ бр. 138, 
1000 Скопје 

V.5) Дополнителни информации –Предмет на елек-
тронската аукција е вкупната цена без вклучен ДДВ за 
секој Дел посебно.  –Минимални разлики кои се дозво-
лени во процесот на негативно наддавање е 1 (еден) % 
од вредноста на почетната цена (која претставува нај-
ниска цена од поднесените прифатливи понуди) пред-
мет на наддавање.  –Максимални разлики кои се дозво-
лени во процесот на негативно наддавање е 10 (десет) 
% од вредноста на почетната цена (која претставува 
најниска цена од поднесените прифатливи понуди) 
предмет на наддавање.  –Електронската аукција ќе се 
спроведе во еден круг со времетраење од 30 (триесет) 
минути со можност да се изврши автоматско продол-
жување на времето на негативно наддавање за допол-
нителни 3 (три) минути, доколку во последните 3 (три) 
минути од времето предвидено за негативно наддавање 
се достават нови намалени цени. 

V.6) Датум на објава: 03.8.2021 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: 13516/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ГА-МА АД - 

Скопје 
I.1.2) Адреса: Бул. Свети Климент Охридски бр. 54 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Снежана Чолак Мојсов, ад-

реса на е-пошта: snezana.colak@gama.com.mk телефон / 
факс: 023118555 

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: 
Средства и опрема за подмачкување, заптивање 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Во магацинот на договорниот орган во Скопје. 

II.3) Секторски договор: Гас или топлинска енер-
гија 

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 
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09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-
трична енергија и од други извори на енергија 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

како доказ дека е регистриран како физичко или прав-
но лице за вршење на дејноста поврзана со предметот 
на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно профе-
сионално 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 

18.8.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.8.2021 година во 12:00 часот, место: 
https://www.e-nabavki.gov.mk и на адреса на договорни-
от орган: бул.Св.Климент Охридски бр. 54 во Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13517/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клинич-

ка болница – Штип 
I.1.2) Адреса: ул. „Љубен Иванов“ бр. 25 
I.1.3) Град и поштенски код: Штип - 032 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Валентина Ристова, адреса 

на е-пошта: ristova_vale@yahoo.com телефон / факс: 
032-605 003 

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: 
Моторни бензини и дизел гориво 
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: Место на испорака на предметот на набавка е 
бензинската станица со која располага носителот на на-
бавка на територијата на Општина Штип 

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

јавна набавка: 
Во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09100000-0 - Горива 
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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: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека 
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно 
со прописите на земјата каде што е регистриран 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со 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 понудувачот располага со бензиска ста-
ница на територијата на Општина Штип 

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

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

18.8.2021 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.8.2021 година во 11:00 часот, место: 
Здравствениот дом д-р Панче Карагозов Штип, ул. 
„Хр. Карпош“ б. б. 2-ри кат, Архива. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13523/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ка-

вадарци 
I.1.2) Адреса: „Плоштад Маршал Тито“ бб 
I.1.3) Град и поштенски код: Кавадарци - 1430 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Перса Чиркова, адреса на е-

пошта: pchirkova@kavadarci.gov.mk телефон/факс: 043 
416 130/ 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

ализација на проект – поставување на фото-напон-
ски панели на 10 јавни општински објекти 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 7.059.322,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

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

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

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

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

ник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  15 
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 [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
дадено во тендерска документација 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 

- сертификати и извештаи издадени од надлежни 
тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: дадено во тендерска докумен-
тација 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 2.9.2021 

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

25.8.2021 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 2.9.2021 година во 10:00 часот, место: Оп-
штина Кавадарци Голема сла за состаноци 2 кат 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13525/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ „Здрав-

ствен дом“ Македонски Брод 
I.1.2) Адреса: ул. Вук Караџиќ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Македонски Брод - 

6530 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Анета Георгиевска, адреса 

на е-пошта: zdravstvendom12@t.mk телефон / факс: 
045-274-050 

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

На горната адреса 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Медицински потрошен материјал 
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 Здравствен дом Македонски Брод Вук Кара-
џиќ бр.2 Македонски Брод 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
24931230-0 - Средства за развивање рендгенски 

снимки 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

производи за лична нега 
24931240-3 - Фиксатори за рендгенски снимки 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. 1. Шприц ПВЦ (или еквивалент) 2ссм без игла 

дводелен -стерилен 
2. 2. Шприц ПВЦ(или еквивалент) 5ссм без игла 

дводелен -стерилен 
3. 3. Шприц ПВЦ(или еквивалент) 10ссм без игла 

дводелен-стерилен 
4. 4. Шприц ПВЦ(или еквивалент) 20ссм без игла 

дводелен-стерилен 
5. 5. Игли за еднократна употреба 0,8mm ширина х 

(од 12 - 40 mm должина)-стерилни 
6. 6. Игли за еднократна употреба 0,7mm ширина х 

(од 12 - 40 mm должина)-стерилни 
7. 7. Игли за еднократна употреба 0,6mm ширина х 

(од 12 - 40 mm должина)-стерилни 
8. 8. Игли за еднократна употреба 0,45mm ширина х 

(од 12 - 40 mm должина)-стерилни 
9. 9. Сет за инфузија со крилца 0,60х19mm -23G(се-

тот се состои од влезна игла,вентил за воздух,филтер 
цевка,латекс цевка,подесувач за брзина и игла за 
шприц 

10. 10. Систем (сет) за инфузија (сетот се состои од 
црево и игла) 

11. 11. Povidon - iodid 10 % раствор за кожа 
АТЦ((D08AG02) 

12. 12. Газа нестерилна (80смширина - 90 см дол-
жина),100%памук, 100 % хируршко предиво, со мини-
мум 20 нишки на cm2, дебелина на предиво 30 - 1 NE 
бел, без оптички влакненца, нето тежина поголемо од 
280гр.(+/_5%) 

13. 13. Вазелинска газа, димензија 10x15см 
14. 14. Вазелинска газа, димензија 10x10см 
15. 15. Завој со вткаен раб 5 cm ширина х најмалку 

1m должина 100% хируршко предиво, 20 нишки на 
cm2 , дебелина на предиво 30 - 1 NE бел, без оптички 
влакненца, нето тежина поголема од 8,20 гр,100%па-
мук(+/_5% 

16. 16. Завој со вткаен раб 7 cm ширина х најмалку 
1m должина 100% хируршко предиво, 20 нишки на 
cm2, дебелина на предиво 30 - 1 NE бел, без оптички 
влакненца, нето тежина поголема од 12,00 гр,100%па-
мук(+/-5% 

17. 17. Завој со вткаен раб 8 ширина cm х најмалку 
1m должина, 100% хируршко предиво, 20 нишки на 
cm2, дебелина на предиво 30 - 1 NE бел, без оптички 
влакненца, нето тежина поголема од 15 гр,100%па-
мук(+/_5% 

18. 18. Завој со вткаен раб 10 cm ширина х најмалку 
1m 100% хируршко предиво, 20 нишки на cm2, дебели-
на на предиво 30 - 1 NE бел, без оптички влакненца, 
нето тежина поголема од 17,50 гр,100%памук(+/_5% 

19. 19. Санитетска вата,100% памук 
20. 20. Целулозна вата (целулозна хартија) 
21. 21. Средства за чистење и дезинфекција на раце, 

кожа и слузокожа .Лосион за хигиенско и предопера-
тивно миење на раце со заштитен фактор; пријатен и 

погоден за чуствителна кожа, да се користи за предопе-
ративна припрема на кожа и тело; да не содржи состој-
ки од животинско потекло; понудениот производ да е 
готов за употреба во оригинално пакување 400-500ml; 

22. 22. Заштитни наочари 
23. 23. Заштитни визири 
24. 24. Заштитни скафандери за повекекратна упот-

реба 
25. 25. Заштитни калјаци за една уптреба 
26. 26. Заштитни капи за една употреба 
27. 27. Заштитни престилки за еднократна употреба 
28. 28. Течно 10 % неутрално средство за чистење и 

одржување на сите видови водоотпорни, сјајни и поли-
рани подови од ПВЦ, линолеум, мермер и др. за едини-
ци со низок ризик; да формира заштитен филм отпорен 
на нечистотии; да нема натрупување на слоеви, да не 
содржи сапуни и восоци 

29. 29. Течно 5% неутрално средство за чистење и 
одржување на сите видови водоотпорни, сјајни и поли-
рани подови од ПВЦ, линолеум, мермер и др. за едини-
ци со низок ризик; да формира заштитен филм отпорен 
на нечистотии; да нема натрупување на слоеви, да не 
содржи сапуни и восоци 

30. 30. Ткаен (текстилен) фластер 5 cm ширина (+/-
5%) со должина од 1m до 5m 

31. 31. Фластер со диспензер од неткаен текстил со 
ширина 2,5cm (+/- 5%) и дожина од 1m до 5m 

32. 32. Медицински ракавици за еднократна упот-
реба, големина: Ѕ, нитрилни, должина од238мм до 250 
mm(+/_5% 

33. 33. Медицински ракавици за еднократна упот-
реба, големина: M, нитрилни, должина од 238мм до 
250мм (+/_5% 

34. 34. Медицински ракавици за еднократна упот-
реба, големина: L, нитрилни, должина од 238мм до250 
мм(+/_5% 

35. 35. Медицински ракавици за еднократна упот-
реба, големина: Ѕ, со пудра, должина од238мм до 250 
mm(+/_5% 

36. 36. Медицински ракавици за еднократна упот-
реба, големина: M, со пудра, должина од 238мм до 
250мм (+/_5% 

37. 37. Медицински ракавици за еднократна упот-
реба, големина: L, со пудра, должина од 238мм до250 
мм(+/_5% 

38. 38. Hidrogen perohid 3 % sol.АТЦ 
КОД(DO8AXO1) 

39. 39. Шпатули дрвени за преглед на уста и јазик 
,стерилни со димензии 140мм*17мм*1,5мм(+/_10%) 

40. 40. Латекс повеска (Ezmarch)или еквивалент 
41. 41. Заштитни маски N 95 
42. 42. Заштитни маски од неткаен текстил,трос-

лојни,со ластик 
43. 43. Контактен гел за ехо снимање 
44. 44. Лабараториски тестови (траки) за одредува-

ње на шекер во крв од прст со опсег од 20-600 микрог-
рами/дл(1,1-33,3милимоли/литар и соодветен апарат за 
мерење 

45. 45. Лабараториски тестови (траки) за одредува-
ње на холестерол во крв,од прст со опсег од 100-400-
микрограми/дл(2,59-10,35микромоли/литар и соодве-
тен апарат за мерење 

46. 46. ЕКГ хартија 80 mm ширина x 90mm должи-
на x 280 пластови (+/_5% 

47. 47. ЕКГ хартија 63 mmширина x 30m должина - 
ролна (+/_5% 

48. 48. Хартија за ехо принтер 110 mm ширина x 20 
m должина – ролна(+/5% 

49. 49. Топломер за мерење телесна темпера-
тура(активна компонента галиум или еквивалент) 
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50. 50. Интравенска канила со флексибилни крилца 
за фиксација, со катетер отпорен на свиткување со 
стеснет силиконизиран антрауматски закосен врв, со 
инјекциски отвор со неповратен вентил, без латекс и 
ПВЦ, стерилни апирогени за една употреба.22G 

51. 51. Средство за залевање на фисури,со 
флуор(прашок+течност и кондиционер).Прашок на ба-
за на алуминиум сулфат,течност на база на кополимер 
на полиакрилна и итаконска киселина,кондиционер и 
флуор како активна супстанција 

52. 52. Гел за хемиско трауматско отстранување на 
кариес 

53. 53. Паста за полирање на заби,профилактичка 
абразивна паста за одстранување меки наслаги(состав-
глицерин и калциум карбонат) 

54. 54. Четки за полирање одстранување на меки 
наслаги 

55. 55. Стоматолошки компреси,двослојни со ди-
мензии 54х60цм(-+10%) 

56. 56. Стоматолошки ватеролни(тампони)за една 
употреба 

57. 57. Спреј за површинска анестезија со состав 
лидокаин 10% 

58. 58. Дијамански борери бр.21 
59. 59. Карбидни борери бр .21 
60. 60. Спреј за подмачкување на насадни инстру-

менти 
61. 61. Средство за одстранување на кариес 
62. 62. Челични четки за чистење инструменти 
63. 63. Држач за матрица со штитник 
64. 64. Стоматолошки пластичен инструмент ,двос-

тран или еквиувалент 
65. 65. Стоматолошки сонди 
66. 66. Огледалца без дршки со винт,со работен дел, 

за преглед на заби и меки ткива во усната шуплина 
67. 67. Течен композит 
68. 68. Рачни проширувачи 
69. 69. Цинков фосфатен цемент(прашок+теч-

ност),нормално врзувачки 
70. 70. Средство за девитализација на пулпа 
71. 71. Калциум хидроксид паста(двокомпонентна 

паста +катализатор)за директно прекривање на пулпа 
72. 72. Средство за привремено затворање на кави-

тети(состав ZnO+KSO+SO4) 
73. 73. Раствор со натриум хлорид (третман на хи-

персензитивен дентин) 
74. 74. Раствор за привремено затварање на кавите-

ти -Cavit 
75. 75. Раствор за дезинфекција на коренски канали 

во состав: kamfor i fenol(579mg+289mg)1ml 
76. 76. Гумици за полирање,за колењак за компо-

зити,бели обратноконусни ,должина максимум 30мм и 
дебелина максимум 10мм 

77. 77. Гумици за полирање,за колењак за компо-
зити,зелени,дисковидни,должина максимум 30мм и де-
белина максимум 10мм 

78. 78. Гумици за полирање,за колењак за компо-
зити,бели дисковидни,со максимум должина 30мм и 
максимум дебелина 10мм 

79. 79. Гумици за полирање,за колењак за компо-
зити,бели пламичасти,должина максимум 30мм ,дебе-
лина максимум 10мм 

80. 80. Стакло-јономерен материјал со висока 
концентрација на флуориди за дефинитивно затворање 
на кавитети. (Fuji IX GP Set) Ослободување на флуори-
ди после 24 часа: 200µg/cm2 , по една седмица 
:430µg/cm2 , по еден месец :820µg/cm2 , по една година 
:1200µg/cm2 . Компресивна цврстина после 24 часа: 
220 MPa, по една седмица 230 MPa 

81. 81. Игли за вакум епрувети 21 G -визио 

82. 82. Вакум епрувети за седимента-
ција,3,5мл,клипни(аспирација+вакум)+/-10-15% 

83. 83. Вакум епрувети К2 ЕДТА, 2.63ml клипни 
(аспирација + вакум)+/-10-15% 

84. 84. Вакум епрувети S за серум со перли, 7,5 ml, 
клипни (аспирација + вакум)+/-10-15% 

85. 85. ALCOHOL AETHILICUS 96 % .solutio 
86. 86. Машиниски развивач за РТГ - филм 
87. 87. Машински фиксир за РТГ - филм 
88. 88. Филм за РТГ со формат 18х24cm(+/_1%) 
89. 89. Филм за РТГ со формат 24х30cm(+/_1%) 
90. 90. Филм за РТГ со формат 35х35cm(+/_1%) 
91. 91. Филм за РТГ со формат 30х40cm(+/_1%) 
92. 92. Филм за РТГ со формат 18х43cm(+/-1%) 
93. 93. Филм за РТГ со формат 35х43cm(+/_1%) 
94. 94. Забни (дентални) филмови со формат 

3х4сm(+/_1%) 
95. 95. Маски за кислород,прозирни,меки,винилни 

маски со носен клип за прилагодување,со црево за до-
ток на кислород за возрасни 

96. 96. Маски за кислород,прозирни,меки,винилни 
маски со носен клип за прилагодување,со црево за до-
ток на кислород за деца 

97. 97. UVC цевка за дезинфекција со должина од 
90см 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.8.2021 година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.8.2021 година во 13:00 часот, место: ЈЗУ 
„Здравствен дом“ Македонски Брод 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13527/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Народна бан-

ка на Република Македонија 
I.1.2) Адреса: ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Катерина Николовска, адре-

са на е-пошта: NikolovskaKa@nbrm.mk телефон/факс: 
023108 522/ 

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: Ко-

вани пари 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 56.000.000,00 

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

ник 
Шифра Опис 
18512100-2 - Монети 
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. Ковани пари со апоенска вредност од 2 денари 
2. Ковани пари со апоенска вредност од 5 денари 
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: Да [3.00%] 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Да 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 
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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 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

13.9.2021 година 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 5.9.2021 

година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 7.9.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.9.2021 година во 10:00 часот, место: На-
родна банка 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13531/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за одбрана – Сектор за логистика 
I.1.2) Адреса: „Орце Николов“ бр. 116 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елвира Вукељ Идриз, адреса 

на е-пошта: elvira.vukelj-idriz@morm.gov.mk телефон / 
факс: 023283046 

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

На горната адреса 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

активност или дејност: 
Државни органи - Одбрана 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сувомесни производи 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 14.121.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје (кас. Петровец, касарна „Илинден“ и ка-

сарна Гоце Делчев), Куманово, Штип, Криволак, Ве-
лес, Кичево, Тетово, Прилеп и Сектор за услуги и тури-
зам, возен парк, одржување и одржување 

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

јавна набавка: 
наведено во тендерска документација Проценета 

вредност на асортиманот сувомеснати производи во де-
нари - дел 1=406.000,00, дел 2=200.000,00, дел 
3=225.000,00, дел 4=87.500,00, дел 5=490.000,00, дел 
6=1.295.000,00, дел 7=1.050.000,00, дел 
8=1.140.000,00,дел 9=190.000,00, дел 10=1.939.500,00, 
дел 11=1.763.000,00, дел 12=1.505.000,00, дел 
13=612.000,00, дел 14=273.000,00, дел 15=2.600.000,00, 
дел 16=345.000,00 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
15894700-8 - Сувомесни 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. дел 1 - Чадена месната сланина, рефус 
2. дел 2 - Чадени свински ребра, рефус 
3. дел 3 - Барен колбас од типот свинска виршла, 

вакумирана 
4. дел 4 - Барен колбас од месо во парчиња од типот 

свинска шунка во црево 
5. дел 5 - Чаден свински врат со нето тежина од 50 

до 55 гр, вакумиран 
6. дел 6 - Чадена свинска печеница со нето  тежина 

од 70 до 75 гр, вакумиранa 
7. дел 7 - Чадена свинска печеница со нето  тежина 

од 50 до 55 гр, вакумиранa 
8. дел 8 - Чаен колбас вакумиран со нето тежина од 

50 до 55 гр, вакумиран 
9. дел 9 - Чадена јунешка плешка, рефус 
10. дел 10 - Чадена говедска печеница со нето тежи-

на од 50 до 55гр,  вакумирана 
11. дел 11 - Колбас траен говедски вакумиран, нето 

тежина од 50 до 55 грама 
12. дел 12 - Колбас траен говедски вакумиран, нето 

тежина од 70 до 80 грама 
13. дел 13 - Барен колбас од типот пилешка виршла, 

вакумирана 
14. дел 14 - Пилешка шунка во црево 
15. дел 15 - Чадени пилешки гради вакумирани со  

нето тежина од 70 до 80 грама 
16. дел 16 - асортиман за потребите на СУТВОиО 
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 
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ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 
И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3.00%] 
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: 
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 2.9.2021 

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

25.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 2.9.2021 година во 10:00 часот, место: 
Скопје, Министерство за одбрана - Сектор за логистика 

V.5) Дополнителни информации наведено во тен-
дерска документација 

V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13532/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Стипион 

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

е-пошта: tonimihajlovski65@yahoo.com телефон/факс: 
078473120/ 

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: Ме-

тални профили, поцинкувана мрежа, лим и бетон-
ско железо 

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

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

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

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

јавна набавка: 
Подетален опис на предметот на договорот за јавна 

набавка е даден во тендерската документација. 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; 

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

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

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

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

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

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

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

соодветна правна форма заради извршување на договорот 
(по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.8.2021 година 09:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

14.8.2021 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 16.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 20.8.2021 година во 09:00 часот, место: ЈП 
Стипион 2011 Штип на ул. „Васил Главинов“ бр. 4Б 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13533/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Завод за реха-

билитација на слух, говор и глас – Битола 
I.1.2) Адреса: ул. „Елпида Караманди“ бр. 28 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Маја Ристевска, адреса на е-

пошта: m.ristevska@yahoo.com телефон / факс: 075/233-
609 

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: 
Апаратура за рехабилитација – Сензорна соба 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.000.000,00 
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: Простории на ЈЗУ Завод за рехабилитацја на 
слух, говор и глас – Битола, ул. „Елпида Караманди“ 
бр. 28 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: 
во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
32321200-1 - Аудио-визуелна опрема 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Соба за сензорна, визуелна, аудитивна и моторна 

координација и интеграција 
2. Апарати за рехабилитација 
3. Вестибуларно моторно тактилна Соба 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 15.9.2021 година 
се планира да заврши 14.9.2022 година 
Период во месеци: 12 
или денови 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 
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III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

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

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нална дејност, економскиот оператор треба да достави:  
– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 
регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран 

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

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

18.08.2021 10:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.8.2021 година во 10:30 часот, место: ЈЗУ 
Завод за рехабилитацја на слух, говор и глас – Битола, 
ул. „Елпида Караманди“ бр. 28 Битола. 

V.5) Дополнителни информации на контактите во 
тендерската документација 

V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13534/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

„Св. Кирил и Методиј“ Медицински факултет 
Скопје 

I.1.2) Адреса: „50-та дивизија“ бр. 6 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Татјана Велјановска, адреса 

на е-пошта: j.nabavki@medf.ukim.edu.mk телефон / 
факс: 23103728 

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: 
Ангажирање на агенција за тековно одржување 

на хигиена 
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: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Медицин-
ски факултет - Скопје, со седиште на адреса: Ул. „50-та  
Дивизија“ бр. 6, 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 
85142300-9 - Хигиеничарски 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 
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III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена 

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

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

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност 
IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Доказ за имплементиран ИСО 9001:2015 или екви-

валент 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- Доказ за имплементиран ИСО 14001:2015 или ек-

вивалент, - Доказ за имплементиран ИСО 45001:2018 
или еквивалент 

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

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

30.8.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

24.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 26.8.2021 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 180 денови 

V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 30.8.2021 година во 10:00 часот, место: Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Медицински факул-
тет - Скопје, со седиште на адреса: Ул. „50-та Дивизи-
ја“ бр. 6, Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13535/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за гинекологија и акушерство 
Скопје 

I.1.2) Адреса: „Водњанска“ 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Офелија Шендова, адреса на 

е-пошта: ofelijas@t-home.mk елефон / акс: 3 239 712 
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 - Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ул. Водњанска бб 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 
33631600-8 - Антисептици и дезинфициенси 
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. Дел1-Лосион со дезинфициенс за хигиенско и 

предоперативно миење и дезинфекција на раце и кожа 
врз база на 4%  Chlorhexidine gluconate 

2. Дел2-Алкохолен антисептик за хигиенска и  хи-
руршка  дезинфекција на раце врз база на 89% Етанол 

3. Дел3-Алкохолен антисептик за хигиенска и хи-
руршка дезинфекција на раце врз база на 96% етанол и 
2-бифенилол 
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4. Дел4-Антисептичен раствор за хируршка и хиги-
енска дезинфекција на раце врз база на алкохол етанол 
и 2-пропанол 

5. Дел5-Антимикробен лосион за предоперативно 
миење на цело тело (вклучително и коса) врз база на 
Octenidine HCL I Allantoin 

6. Дел6-Необоено алкохолно средство за дезинфек-
ција на кожа врз база на 70% алкохол изопропанол и 2 
% Chlorhexidine digluconate 

7. Дел7-Антимикробен супероксидиран раствор за 
биолошко активен третман на акутни и хронични рани, 
кожа , слузокожа врз база на хипохлорна киселина и 
натриум хипохлорит 

8. Дел8-Концентрат за чистење и дезинфекција на 
медицински средства и површини, без алдехиди, врз 
база на 2 – Phenoxyethanol I Aminopropyl dodecylamin, 
Benzalkonium chlorid 

9. Дел9-Концентрат за чистење и дезинфекција на 
медицински средства и површини врз база на Кватер-
нерни амониум соединенија, Alkyl dimethyl 
benzylammonium chloride I Phenoxyethanol 

10. Дел10-Алкохолно средство за чистење и брза 
дезинфекција на медицински средства и површини врз 
база на глукопротамин 2-Пропанол и етанол со кратко 
време на експозиција - готов раствор. 

11. Дел11-Спороцидно средство (готов раствор)  за 
чистење и дезинфекција на медицински средства и пов-
ршини врз база на иновативна формулација на Hi speed 
H2O2 

12. Дел12-Алкохолно средство за брза дезинфекци-
ја на работни површини и инвентар врз база на propan-
2-ol; Ethyl alcochol, benzalconium chlorid 

13. Дел13-Средство(концентрат) за висок степен на 
чистење и дезинфекција на медицински инструменти 
флексибилни ендоскопи, ултразвучни бањи без алдехи-
ди врз база на глукопротамин 

14. Дел14-Средство за активно чистење  и ефектив-
на дезинфекција без алдехиди на медицински инстру-
менти, флексибилни ендоскопи , ултразвучни бањи, 
анестетичка опрема врз база на пероцетна киселина 

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: 
- ДРД образец - Решение за вршење на дејност про-

мет на големо со хемикалии/биоциди на територија на 
Р.С.Македонија издадено од Агенција за лекови и ме-
дицински средства на Р.С.Македонија -За деловите 1, 
2, 3, 4 и 6. - Решение за вршење на дејност промет на 
големо со медицински средства  на територијата на 
РСМ издадено од Агенција за лекови  и медицински 
средства на Р.С.Македонија. За деловите од 7 до 14. 

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

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

18.08.2021 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.08.2021 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 310 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.8.2021 година во 10:00 часот, место: соба 
310 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13536/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ ЗД Же-

лезничар Скопје 
I.1.2) Адреса: „Градски ѕид“ б.б. блок 4, зграда 1 
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I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Славица Ќимова, адреса на е-

пошта: zdz.jnabavki@gmail.com телефон / факс: 3 238 456 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
 НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
РТГ-филмови,  хемикалии за развивање 

рендген-филмови за период од една година и  касети 
за рендген-снимање 

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 ЗД „Железничар“ Скопје 

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

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

ник 
Шифра Опис 
33111000-1 - Рендгенски уреди 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Рентген филм 18смх24см-зелен програм (+/-5%) 
2. Рентген филм 24смх30см-зелен програм (+/-5%) 
3. Рентген филм 20смх40см-зелен програм (+/- 5%) 
4. Рентген филм 30смх40см-зелен програм (+/-5%) 
5. Рентген филм 35смх35см-зелен програм (+/-5%) 
6. Рентген филм 18смх43см-зелен програм (+/-5%) 
7. Рентген филм 35смх43см-зелен програм (+/-5%) 
8. Рентген филм 3смх4см-зелен програм (+/-5%) 
9. Фиксир за зелен програм 
10. Развивач за зелен програм 
11. Касети  за мамографско снимање      18см х 24см 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 31.8.2021 година 
се планира да заврши 31.8.2022 години 
Период во месеци: 12 
или 365 денови 
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 договорот 
(по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
– Потврда за регистрирана дејност, како доказ дека 

е регистриран како физичко или правно лице за врше-
ње на дејноста поврзана со предметот на набавка или 
доказ дека припаѓа на соодветно професионално здру-
жение согласно со прописите на земјата каде што е ре-
гистриран. 

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

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

19.8.2021 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

13.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 19.8.2021 година во 11:00 часот, место: ЈЗУ 
ЗД „Железничар“ Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 година 
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ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 13538/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за одбрана – Сектор за логистика 
I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ бр. 116 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Пламенка Македонска-Попов-

ска адреса на е-пошта plamenka. makedonska@morm 
.gov.mk телефон/факс: 02/3 283-593 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

Државни органи – Одбрана 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Спортска облека (спортска маица со кратки и 

долги ракави, спортски гаќи и спортски чорапи) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 21.318.680,00 
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: ВП 2990/50 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: 
Спортска облека (спортска маица со кратки и долги 

ракави, спортски гаќи и спортски чорапи), по вид коли-
чина и карактеристики наведени во тендерската доку-
ментација. Проценетата вредност по делови без ДДВ 
изнесува за Дел 1 - 20.338.800,00 денари и Дел 2 
979.880,00 денари 

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

ник Шифра Опис 
18412000-0 - Спортска облека 
18820000-3 - Спортски обувки 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Спортска маица со кратки ракави, спортска маи-

ца со долги ракави и спортски гаќи 
2. Спортски чорапи 
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: Да [3.00%] 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не 
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 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на договорот за јав-
на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно профе-
сионално здружение согласно со прописите на земјата 
каде што е регистриран. 

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

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

21.9.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

13.9.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.9.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 21.9.2021 година во 10:00 часот, место: Ми-
нистерството за одбрана - Сектор за логистика бул. 
„Илинден“ б.б. (поранешен регрутен центар Скопје). 

V.5) Дополнителни информации на телефон 02/328 
35 93 

V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13540/2021 
 
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: Јорго Османли адреса на е-

пошта: jorgoosmanli@yahoo.com телефон/факс: 075/ 
284-430 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавки на стоки на боја за обележување на па-

тишта разредувач и перла 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 150.000.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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 
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; 

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не  

ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: 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 стоки-боја за обе-
лежување на патишта,разредувач и  перла 

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 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 документ 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Извештај за билансот на состојба издаден од над-

лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

-Минимален годишен приход од најмалку 
50.000.000,00 денари за последните 3 години ( за секоја 
година поединечно) 2018, 2019 и 2020 година), 
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IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- Понудувачот да има  минимум 2(два) договори за 
испорака на стоки од ист или сличен вид за последните 
3 (три) години (2018, 2019, 2020) од кои 1(еден)  дого-
вор да биде со вредност од минимум 100.000.000,00 де-
нари без ДДВ. За сите договори понудувачот треба да 
обезбеди потврди или препораки за успешно, навреме-
но и квалитетно испорачувани стоки, издадени од на-
рачателите. 

 
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 

24.8.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.8.2021 

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 24.8.2021 година во 10:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13539/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Градски 

паркинг – Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „Македонија“ 11а 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Бранко Симоновиќ адреса на 

е-пошта: b.simonovik@gradskiparking.com.mk теле-
фон/факс: 3 091-072 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Одржување со асфалтирање на паркиралишта 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје,Јавни паркиралишта и јавни површини со 
кои стопанисува ЈП Градски Паркинг-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: 
Подетален опис на предметот на договорот за јавна 

набавка е даден во техничката спецификација составен 
дел на тендерската документација. 

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

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

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

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

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

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

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

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 
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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: 
6.4.1 Способност за вршење професионална дејност 

6.4.1.1 Економскиот оператор треба да ги исполнува 
следните услови за вршење на професионална дејност:  
- да е регистриран како физичко или правно лице за 
вршење на дејноста поврзана со предметот на рамков-
ната спогодба за јавна набавка или доказ дека припаѓа 
на соодветно професионално здружение согласно со 
прописите на земјата каде што е регистриран.  - Еко-
номскиот оператор треба да ги исполнува и посебните 
услови за вршење на дејноста пропишани согласно со 
закон кои се однесуваат на предметот на рамковната 
спогодба.  6.4.1.2 За докажување на исполнување на 
условите за професионална дејност економскиот опе-
ратор задолжително доставува:  - потврда за регистри-
рана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистри-
ран како физичко или правно лице за вршење на деј-
носта поврзана со предметот на рамковната спогодба 
за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно 
професионално здружение согласно со прописите на 
земјата каде што е регистриран. Во Република Северна 
Македонија надлежен орган за издавање на овој доку-
мент е Централниот регистар на Република Северна 
Македонија.  - доказ издаден од надлежен орган за ис-
полнување на посебните услови за вршење на дејноста 
пропишани согласно со закон кои се однесуваат на 
предметот на јавна набавка – Лиценца Б за изведувач 
на градби од втора категорија согласно Закон за граде-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 
31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 244/19, 18/20 и 279/20). 

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: 

- позитивен финансиски резултат во последните 3 
(три) години (2018, 2019 и 2020 година) 

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

- минимум приходи во износ од 14.000.000,00 дена-
ри во последните 3 (три) години (2018, 2019 и 2020 го-
дина). 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Од персоналот кој ќе биде вклучен во набавката и 
ќе биде на располагање (ангажиран) според член 13 од 
Законот за работните односи за цело времетраење на 
рамковната спогодба, економскиот оператор треба да 
располага со: • Минимум 1 вработен градежен инженер 
со овластување Б за изведба согласно закон за градење 
со овластување Б со минимум работно искуство од три 
години  • Минимум 1 вработен инженер по геотехника 
со овластување Б за изведба согласно закон за градење, 
и минимум работно искуство од 5 (пет) години  • Ми-
нимум 1 вработен геодетски техничар со минимум 3 
(три) години работно искуство во објекти од ниског-
радба • Минимум 1 лице со уверение за положен испит 
за стручно лице за безбедност при работа  • Минимум 
30 лица работници-вработени, од кои: - Минимум 5 
(пет) асфалтерски работници - Минимум 5 (пет) раку-
вачи со градежни машини со соодветни уверенија 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

Понудувачот треба да ја има во сопственост или да 
располага со следнава техничка опрема за цело времет-
раење на договорот:   • минимум 1 (еден) мини багер 
гусеничар • минимум 1 (еден)  Грејдер  • минимум 2 
(две) комбинирани градежни машини • минимум  1 
(еден) вибро –ваљци метални • минимум  1 (еден) виб-
ро –ваљци комбинирани • минимум 2 (два) камиони 
кипери со минимум 15 тона,  • минимум 1 (еден) фини-
шер со ширина од 2,5 – 8,5 м   • минимум 1 (една) Ма-
шина за гребење на асфалт, со ширина од мин 1300мм, 
и систем за вентилација со хидрауличен фен и прскал-
ки за намалување на запрашувањето и EU Stage V стан-
дард за емисија на издувни гасови • минимум  1(една)  
машина за прскање емулзија  • минимум 1(еден) Агре-
гат за струја мин 1 парче • Геодетска опрема – нивелир, 
ГПС, тотална станица  • Минимум 1 (една ) комбинира-
на машина со систем за обеспрашување и метење на 
изгребаните површини 

- 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: 

- минимум 3 (три) успешно реализирани договори 
во врска со предметот на договорот за јавна набавка во 
последните 5 (пет) години од кои барем еден договор 
да е со вредност не помала од 14.000.000,00 денари без 
ДДВ, 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
-  Сертификат за стандард за систем на квалитет 

ISO 9001: 2015 или еквивалент 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- Стандард за управување со животната средина:  

ISO 14001: 2015 или еквивалент. 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

18.8.2021 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.8.2021 година во 11:00 часот, место: Ад-
министративни простории на ЈП Градски Паркинг-
Скопје на ул. „Македонија“ 11а, Канцеларија за јавни 
набавки, (Зграда на Лотарија на Македонија на втор 
кат). 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13548/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „Ѓорче 

Петров“ – Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Октомвриска“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марта Кузмановиќ адреса на 

е-пошта: nabavkigorcepetrov@gmail.com телефон/факс: 
1/ 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Образование 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Практична работа во Медицински центар во 

Кампобасо, Италија со времетраење од 21 ден за 13 
ученици + 2 придружни лица, мобилност на 3 про-
фесори/вработени во училиштето од сите профили 
за обука во Италија 

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

Категорија на услуга број: 17 Хотелски и угостителски 
услуги 

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

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 
60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на 

превоз на отпад) 
60100000-9 - Патни транспортни услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.9.2021 година 
се планира да заврши 1.9.2022 година 
Период во месеци:  12 
или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 
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IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- ДРД - Лиценца А за вршење на туристичка деј-

ност издадена од Министерството за економија 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со листа на главни испораки на стоки или изврше-

ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

- да обезбеди Меморандум за соработка со следни-
ва институција:  - Azienda Sanitaria Regionale del 
Molise, Campobaso, Italy, +393391828235, 
elio.bucciantonio@submeet.eu 

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

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

18.8.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.8.2021 година во 10:00 часот, место: 
СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп 

V.5) Дополнителни информации Комисија за јавни 
набавки 

V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13549/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за очни болести 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: Лидија Спасовска, адреса на 

е-пошта: spasovskalidija@yahoo.com телефон/факс: 
3211335/ 

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

пување со одложено плаќање 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУУ Клиника за очни болести 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 
33731110-7 - Интраокуларни леќи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Интраокуларни меки троделни задно- коморни 

леќи, според техничка спецификација, количина, 500 
прчиња 

2. Интраокуларни тврди ПММА заднокоморни леќи 
, според техничка спецификација, количина 50 пар-
чиња 

3. Интраокуларна тврда ПММА лека за импланта-
ција во предна комора, според техничка специфика-
ција, количина 60 парчиња 

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 дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран и - Решение за промет на големо со медицински 
средства, согласно Законот за лекови и медицински 
средства 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 2.9.2021 

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

25.8.2021 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 2.9.2021 година во 10:00 часот, место: адми-
нистративни простории на ЈЗУУ Клиника за очни бо-
лести Скопје-одделение за јавни набавки 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13550/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУ Зоолошка 

градина на Град Скопје – Скопје РМ 
I.1.2) Адреса: „Илинден“  88 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Катерина Костова, адреса на 

е-пошта: zooskopje@zooskopje.com.mk телефон / факс: 
023220578 

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

На горната адреса 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 

активност или дејност: 

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Пелетирана храна за животни 
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: Зоолошка градина 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 
03000000-1 - Земјоделски, сточарски, рибарски, шу-

марски и сродни производи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
или  365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,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 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
дрд образец  РЕШЕНИЕ за запишување во региста-

рот на увозници на храна за животни издадено од АХВ 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

18.8.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.8.2021 година  во 10:00 часот, место: Зоо-
лошка Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13551/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за очни болести 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: Лидија Спасовска, адреса на 

е-пошта: spasovskalidija@yahoo.com телефон/факс: 3 
211-335 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Потрошен материјал и помагала за изведување 

офталмолошки  интервенции на заден сегмент 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-
пување со одложено плаќање 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУУ Клиника за очни болести 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 
33196000-0 - Медицински помагала 
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. Силиконска пломба за аблација-ширина 5мм,дол-

жина 50-80мм,дебелина 2,5мм, количина 10 парчиња 
2. Силиконска пломба за аблација-ширина 7,5мм, дол-

жина 50-80мм, дебелина 2,75мм, количина 10 парчиња 
3. Силиконска трака за аблација со дебелина 

0,75мм, ширина 2,0мм и должина минимум 120мм, ко-
личина 10 парчиња 

4. Силиконска трака за аблација со дебелина 
0,75мм, ширина 2,5мм и должина минимум 120мм, ко-
личина 10 парчиња 

5. Терапевтска прозрачна контактна леќа 0D (диоп-
трија), со пропустливост на кислород ДК/Т минимум 
99, количина 60 парчиња 

6. Штитник за око со флексибилен раб за еднократ-
на употребаупотреба со флексибилни рабови, количина 
250 парчиња 

7. Филтер-микробен 0,2 микрони со можност за ко-
нектирање на шприц со luer lok,стерилен, за еднократ-
на употреба, количина 50 парчиња 

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран и  - Решение за промет на големо со медицин-
ски средства, согласно Законот за лекови и медицински 
средства 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 2.9.2021 

година 10:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

25.8.2021 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 27.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 2.9.2021 година во 10:30 часот, место: адми-
нистративни простории на ЈЗУУ Клиника за очни бо-
лести Скопје-одделение за јавни набавки 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13552/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОСМУ „Ни-

кола Штејн“ – Тетово 
I.1.2) Адреса: ул. „Илинденска“ б. б. 

I.1.3) Град и поштенски код: Тетово - 1200 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Дончо Трајчевски адреса на 

е-пошта: donco.trajcevski@gmail.com телефон/факс: 
044/339-110 

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: 
Доделување  на  договор  за  групна јавна  набав-

ка  на  услуги  со отворена постапка и тоа  „Превоз 
на редовни ученици во СОУ во Тетово за периодот  
од  1.9.2021 до 10.6.2022 година“ (за вкупно 180 нас-
тавни  дена  во учебната 2021 – 2022 година). 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 60.000.000,00 
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: Од местото на живеење на редовните ученици 
согласно техничките спецификации  до СОУ во Тетово 
и обратно. 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Да 
Назив на договорен орган 
1. ОСЕУ 8 Септември - Тетово 
2. ОССУ Ѓоце Стојчески - Тетово 
3. СОУ Гимназија „Кирил Пејчиновиќ“ - Тетово 
4. ОСУ Втора Гимназија 7 Марси-Тетово 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Договорниот орган ОСМУ “Никола Штејн ”-Те-

тово, со адреса на ул. Илинденска бб. 1200 Тетово, во 
постапка на групна набавка со договорните органи 
ОСЕУ „8 Септември“ – Тетово, ОССУ „Ѓоце Стој-
чески“ Тетово, СОУ Гимназија „Кирил Пејчиновиќ“ 
Тетово и Гимназија „7 Март“ Тетово - има потреба од 
доделување на договор за набавка на услуги „Превоз 
на редовни ученици во СОУ во Тетово за периодот  од 
1.9.2021 до 10.6.2022 година. 

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) 
34000000-7 - Опрема за транспорт и помошна опре-

ма за пренесување 
Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен 

поимник 
Шифра Опис 
MA12-7 - Останати карактеристики на превоз, Ка-

рактеристики на определен вид на возило, За градски 
транспорт 

MB04-4 - Останати карактеристики на превоз, Ка-
рактеристики на возилата, Брзи 

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

Сите делови 
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Дел број. Опис на делот за набавка 
1. дел 1  :       Релација 1 -     Врапчиште-     Тетово 
2. дел 2  :       Релација 2 -     Скопје - Тетово 
3. дел 3  :       Релација 3 -     Беличица - Тетово 
4. дел 4  :       Релација 4 -     Бозовце - Тетово 
5. дел 5  :       Релација 5 -     Седларево - Тетово 
6. дел 6  :       Релација 6 -     Јажинце - Тетово 
7. дел 7  :       Релација 7 -     Вратница - Тетово 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.9.2021 година 
се планира да заврши 31.8.2021 година 
Период во месеци:  12 
или 180 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Да 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

- намалување на роковите поради итни причини 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

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

И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3.00%] 
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 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: 
Економскиот оператор го докажува исполнувањето 

на минималниот услов од потточка 5.3.1 во ТД со дос-
тавување на                      
      - документ за регистрирана дејност (ДРД) издаден 
од страна на Централен Регистер, Исполнувањето на 
минималниот услов од потточка 5.3.2 во ТД со доста-
вување на                       
    - лиценца за вршење на јавен превоз во внатрешниот 
патен сообраќај издадена од Министерство за тран-
спорт и врски на РСМ за слободен превоз на патници и 
посебен линиски превоз на патници издадена до денот 
определен како краен рок за поднесување на понудите, 
оригинален скениран прикачен документ од EО,  
      - дозвола за вршење на општински превоз на патни-
ци во внатрешниот патен сообраќај (издаденa од оп-
штина Тетово- член 22б, 23 и 27б од ЗППС) издадени 
до денот определен како краен рок за поднесување на 
понудите- со вид на превоз-                          *  општин-
ски линиски превоз, оригинален скениран прикачен до-
кумент од EО,                     

   - изјава дека доколку во текот на реализација на 
договорот дојде до истекување на важноста на ли-
ценцата, изводот од лиценца и дозволата, ЕО ќе обез-
беди нова важечка лиценца, извод од лиценца и дозво-
ла и истите ќе ги достави до договорниот орган, докол-
ку не обезбеди продолжување на важноста на лиценца-
та или дозволата, договорот ќе се смета за раскинат. 

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 вкупен приход за три години не 
помалку од 100.000.000,00 во текот на - 2018, 2019 и 
2020 член 91 став 2 а)  (“Службен весник на РСМ” 
бр.24/2019).             Доколку економскиот оператор ја 
врши дејноста во период помал од три години, мини-
мален услов за утврдување на економската и финан-
сиската состојба е економскиот оператор да го оства-
рил условот во годините за кои постојат податоци. 

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

-извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму ка-
де што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации.  Член 95 став 7 г) (“Службен весник на РСМ” 
бр.24/2019).Доколку билансите на состојба и успех би-
ле предмет на комерцијална ревизија, економскиот 
оператор може да ги достави истите како доказ дека го 
исполнува минималниот услов за утврдување на еко-
номската и финансиската состојба без да бидат допол-
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нително заверени од надлежен орган.  Доколку билан-
сите на состојба и успех не биле предмет на комерци-
јална ревизија, економскиот оператор ги доставува ис-
тите заверени, односно издадени од надлежен орган ка-
ко доказ дека го исполнува минималниот услов за ут-
врдување на економската и финансиската состојба. 
Надлежен орган во Република Северна Македонија е 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија. 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

-  потврда за квалитетно извршени услуги во по-
следните три години издадена од работодавач, со вред-
ности, датуми, купувачи (договорни органи или еко-
номски оператори), член 95  став  8 а)  (“Службен вес-
ник на РСМ” бр.24/2019)   -изјава за делот од јавната 
набавка, кој економскиот оператор има намера го от-
стапи на подизведувач член 95  став  8   и) (“Службен 
весник на РСМ” бр.24/2019) 

- со опис на техничките услови и мерки кои еко-
номскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истра-
жување: 

Договорниот орган ќе склучи договор исклучиво со 
ЕО-и кои имаат во сопственост доволен број на возила 
за експлоатација на релациите кои се наведени во дого-
ворот. ЕО-и превозот ќе го вршат исклучиво со возила 
кои ги исполнуваат минималните техничко-експлота-
циони стандарди определени во јавниот оглас или кои 
исполнуваат техничко – експлоатациони стандарди ис-
ти или повисоки од оние кои биле  понудени и побара-
ни на јавниот оглас. Непочитување на одредбите од 
овој став претставува основ за квалификување на пону-
дата како неприфатлива при евалуација на истата. 

- 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: 

-скениран,  заверен и прикачен оригинален доку-
мент  од  извод од лиценцата за       посебен линиски 
превоз на патници за возилото со кое ќе се врши услу-
гата превоз на ученици (сл.весник на РМ  бр. 163 од 
04.09.2019 година од ЗППС). Возилото треба да биде 
во сопственост на понудувачот или договор за лизинг 
на име на операторот, со кое возило ЕО конкурира на 
соодветниот дел.                   - скениран,  заверен и при-
качен оригинален документ  од потврда за слободни 
возила за превоз на патници и посебен линиски превоз 
на патници издадени од Министерство за транспорт и 
врски на РСМ. 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
сертификат ISO 9001:2015 систем за управување си 

квалитет , организација на процесите, зголемување на 
ефикасноста со управување со квалитет и постојано по-
добрување. 

- Стандарди за управување со животна средина: 
сертификат ISO 14001 : 2015 – систем за управува-

ње со  животна средина, 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
23.8.2021 година во 12:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
15.8.2021 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 17.8.2021 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 150 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 23.8.2021 година во 12:00 часот, место: Те-
тово, ул. „Илинденска“ б.б.  1200 

V.5) Дополнителни информации согласно технич-
ките спецификации во ТД 

V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13553/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУ Национа-

лен парк Маврово 
I.1.2) Адреса: Маврови Анови 
I.1.3) Град и поштенски код: Маврови Анови - 1256 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Дамјан Костоски, адреса на 

е-пошта: damekostoski@yahoo.com телефон/факс: 
078251009/ 

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 - Животна средина 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

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

бавка на моторен бензини, дизел гориво, течен наф-
тен гас, моторни масла, хидрол и антифриз 

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

ник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: 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. Набавка на моторни бензини и дизел гориво, 
2. Набавка на течен нафтен гас 
3. Набавка на моторни масла, хидрол и антифриз 
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 договорот 
(по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Образец 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 

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

листа на главни испораки на стоки или извршени 
услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени испораки 

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

-Изјава за користење на систем за безготовинско 
плаќање  за првиот и вториот дел од набавката -Изјава 
за располагање односно обезбедување на минимум ед-
на бензинска пумпа во радиус од најмногу 10 километ-
ри од седиштето на договорниот орган за првиот дел од 
набавката. - Изјава за располагање односно обезбедува-
ње на минимум една бензинска пумпа во радиус од нај-
многу 30 километри од седиштето на договорниот ор-
ган за вториот дел од набавката. 

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

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

18.8.2021 година 15:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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 18.8.2021 година во 15:30 часот, место: Ад-
министративна зграда на Ј.У.Н.П.Маврово, Маврови 
Анови 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13554/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Маврово и Ростушe 
I.1.2) Адреса: село Ростуше 
I.1.3) Град и поштенски код: Маврово-Ростуше - 

1254 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Шенол Имери адреса на е-

пошта: shenol.imeri@gmail.com телефон/факс: 042/478-
815 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на водоводни црева и одводни цевки 
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: Со достава на стоките на територија на општина 
Маврово и Ростуше, односно по населените места во 
општината. 

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: 
Предметот на набавката е делив и тоа Дел 1 – На-

бавка на водоводни црева  Дел 2 - Набавка на одводни 
цевки 

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

ник 
Шифра Опис 
44163110-4 - Цевки за одвод 
44162300-6 - Цевководни инсталации за одвод 
44164200-9 - Цевки 
44163130-0 - Цевки за канализација 
44162100-4 - Цевководни инсталации за довод 
44162500-8 - Цевководни инсталации за вода за пи-

ење 
44115210-4 - Материјали за водовод 
44161200-8 - Главни водоводни цевки 
39350000-0 - Опрема за канализациски работи 
44130000-0 - Главни канализациони цевки 
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. Водоводни црева 
2. Одводни цевки 
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 (образец ДРД) 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

18.8.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

12.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 14.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 18.8.2021 година во 12:00 часот, место: во 
просториите на Советот на општина Маврово и Росту-
ше во с.Ростуше 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 3.8.2021 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: 13557/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Царинска уп-

рава на РСМ 
I.1.2) Адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
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I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јовица Матески адреса на е-

пошта: jovica.mateski@customs.gov.mk телефон/факс: 
02/3 171-779 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

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

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Униформи за потребите на Одделението за опе-

ративни работи 
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: Согласно тендерска 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: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
18100000-0 - Работни униформи, специјална работ-

на облека и додатоци 
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. Зимска тактичка јакна, зимски панталони, комби-

незон, летна тактичка јакна, летни панталони 
2. Машка поло маица со кратки ракави, блузон по-

лар, поло капа, плетена капа 
3. Симболи (амблеми) и ознаки на чинови 
4. Тактички ремен 
5. Машки зимски обувки, машки летни обувки 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Да 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

IV.1.6) Резервирани договори Не 

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 
документација: Не 

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 
понудувачот или кандидатот 

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 9.9.2021 

година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 1.9.2021 

година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.9.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 9.9.2021 година во 11:00 часот, место: Царин-
ска управа на Република Северна Македонија, ул. ,,Ла-
зар Личеноски‘‘ бр. 13, 1000 Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 4.8.2021 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: 13560/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ССОУ „Ди-

митрија Чуповски“ – Велес 
I.1.2) Адреса: ул. „Благој Ѓорев“ бр.40 
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I.1.3) Град и поштенски код: Велес - 1400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александра Ѓуровска адреса 

на е-пошта: sandragjurovska@gmail.com телефон/факс: 
075//224-085 

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: 
Купување на ИКТ-опрема 
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: ССОУ ,,Димитрија Чуповски ,,Велес, со адреса на 
ул “Благој Ѓорев” бр. 40, 1400 Велес 

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

јавна набавка: 
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: 
Или се планира да започне 26.8.2021 година 
се планира да заврши 31.12.2021 година 
Период во месеци:  12 
или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

понудувачот или кандидатот 

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за докажување на способност за вршење 

професионална дејност ДРД образец 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- сертификати и извештаи издадени од надлежни 

тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

- Авторизација од страна на производителот (MAF 
Manufacturer Authorization Form) за предметната на-
бавка, која договорниот орган дополнително ќе ја про-
вери кај производителот на опремата. - Авторизиран 
сервисен центар за опремата што ја нуди со минимум 
три овластени сервисери од страна на производителот 
или да достави сервисна авторизација од овластен сер-
висер за опремата што ја нуди. 

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

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

19.8.2021 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

13.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.8.2021 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 19.8.2021 година во 11:00 часот, место: 
ССОУ ,,Димитрија Чуповски“ Велес, со адреса на ул: 
„Благој Ѓорев“ бр.40 - Велес 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 4.8.2021 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 13562/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: OОУ „Кирил 

и Методиј“ – с. Канатларци, Прилеп 
I.1.2) Адреса: село Канатларци 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Димче Гешоски адреса на е-

пошта: kirilimetodija19@gmail.com телефон/факс: 
078/439-050 

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: 
Опрема за реализација на новите наставни прог-

рами за прво и четврто одделение 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 599.400,00 
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: с.Канатларци, општина 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 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:  2 
или 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? 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 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Извештај за билансот на состојба издаден од над-

лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

Извештај за билансот на состојбата и податоци од 
билансот на успех издаден од надлежен орган за по-
следните две години 2019 и 2020 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Референтна листа на извршени исти или слични ис-
пораки за последните 2 години (2019 и 2020 година). 

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

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

19.8.2021 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

13.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.8.2021 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 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 19.8.2021 година во 9:00 часот, место: с.Ка-
натларци, општина прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 4.8.2021 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: 13563/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ – Битола,Технолошко-
технички факултет – Велес 

I.1.2) Адреса: ул. „Петре Прличко“, бр. 42 
I.1.3) Град и поштенски код: Велес - 1400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Бобан Пановски адреса на е-

пошта: panovskib@gmail.com телефон/факс: 043/211-
202 

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: 
Лабораториска опрема 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 385.100,00 
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: Технолошко-технички факултет Велес  ул. Дими-
тар Влахов бб. Велес 

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

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

ник Шифра Опис 
38000000-5 - Лабораториска, оптичка и прецизна 

опрема (со исклучок на стаклена опрема) 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Микробиолошки инкубатор со ладење 
2. БИОЗАШТИТЕН КАБИНЕТ ТИП II, БЕЗБЕД-

НОСТ НА КЛАСА 2 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ 
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? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност  ДРД 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со листа на главни испораки на стоки или изврше-

ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

- Листа на главни испораки на понудувачите или 
кандидатите извршени во последните 5 години, со 
вредности, датуми, купувачи (договорни органи или 
економски оператори), со обезбедување на потврда за 
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извршени испораки издадени од примателите или, до-
колку такви потврди не можат да се обезбедат од при-
чини вон контрола на економскиот оператор, само со 
негова изјава за извршени испораки во последните 5 
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: 

- Изјава за ангажиран технички персонал без оглед 
на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економ-
скиот оператор, со приложување на сертификат за ми-
нимимум 1 лице -обучен персонал за апликација и сер-
вис 

- 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: 

- Задолжителна достава на  каталог, брошури кои се 
однесуваат на понудените ставки со прецизно означени 
страни и каталошки броеви. 

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

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

19.8.2021 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

13.8.2021 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.8.2021 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 9090 денa 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 19.8.2021 година во 12:00 часот, место: Тех-
нолошко-технички факултет Велес 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 4.8.2021 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: 13566/2021 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за финансии 
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.12 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Мариа Анѓелеска адреса на 

е-пошта: maria.angeleska@finance.gov.mk теле-
фон/факс: 02/3 255-369 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горенаведената ад-
реса 

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

Државни органи - Економија и финансии 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Одржување на апликацијата за МИС 

(Management Information System) на Секторот за 
централно финансирање и склучување на договори 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.000.000,00 
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: 
Предмет на договорот за јавна набавка на услуга е 

одржување на апликацијата за МИС (Манагемент Ин-
форматион Систем) на Секторот за централно финан-
сирање и склучување на договори. Одржувањето ги оп-
фаќа следниве видови на услуги  - превентивно и ин-
тервентно одржување и техничка поддршка, како и 
адаптивно одржување на софтверската апликација за 
МИС (Манагемент Информатион Сѕстем) на Секторот 
за централно финансирање и склучување договори. 

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

ник 
Шифра Опис 
72250000-2 - Услуги за одржување и поддршка на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-

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

Потребната техничка и професионалната способ-
ност за квалитетно извршување на договорот, договор-
ниот орган ќе ја утврди преку следниве минимални ус-
лови:   1. Да располага со стручен и технички персонал 
што ќе биде ангажиран за реализација на предметната 
набавка и тоa: •Најмалку 2 (две) вработени или ангажи-
рани лица со повеќе од 5 години работно искуство во 
имплементација и одржување на ИТ системи кои посе-
дуваат барем еден од следниве официјални сертифика-
ти за бизнис анализа: IIBA Entry Certificate in Business 
Analysis (ECBA), IIBA Certification of Competency in 
Business Analysis (CCBA), IIBA Certified Business 
Analysis Professional (CBAP), IIBA Agile Analysis 
Certification (AAC), IQBBA Certified Foundation Level 
Business Analyst (CFLBA), IREB Certified Professional 
for Requirements Engineering (CPRE) или PMI-
Professional in Business Analysis (PBA) Certification, 
•Најмалку 3 (три) вработени или ангажирани лица со 
повеќе од 3 години работно искуство во имплемента-
ција и одржување на ИТ системи и официјален Oracle 
Certified Professional, Java SE 8 Programmer или понов, 
•Најмалку 2 (две) вработени или ангажирани лица со 
официјален сертификат за базата на податоци IBM 
Certified Database Administrator – DB2 со минимум 5 
години работно искуство во имплементација и одржу-
вање на ИТ системи, •Најмалку едно вработено или ан-
гажирано лице со официјален сертификат за безбед-
ност во развој на софтверски решенија кој поседува 
еден од наведените сертификати:  GIAC Certified Web 
Application Defender (GWEB), Certified Application 
Security Engineer | CASE JAVA или CSSLP – Certified 
Secure Software Lifecycle Professional и •Најмалку 2 
(две) вработени или ангажирани лица со повеќе од 3 

години работно искуство во имплементација, одржува-
ње и тестирање на ИТ системи и официјален сертифи-
кат за тестирање на софтверски решенија. Економскиот 
оператор го докажува исполнувањето на  минималните 
услови со доставување на:  1. Изјава за стручен и тех-
нички персонал, со име и презиме, со  професионална и 
квалификациона структура на персоналот што ќе биде 
ангажиран за реализација на предметната набавка со 
тоа што  покрај тоа што ќе бидат наведени во изјавата 
исто така треба: •Биографија на минимум 2 (две) вра-
ботени или ангажирани лица со повеќе од 5 години ра-
ботно искуство во имплементација и одржување на ИТ 
системи и приложување на најмалку еден од следните 
официјални  сертификати за бизнис анализа: IIBA 
Entry Certificate in Business Analysis (ECBA), IIBA 
Certification of Competency in Business Analysis 
(CCBA), IIBA Certified Business Analysis Professional 
(CBAP), IIBA Agile Analysis Certification (AAC), 
IQBBA Certified Foundation Level Business Analyst 
(CFLBA), IREB Certified Professional for Requirements 
Engineering (CPRE) или PMI-Professional in Business 
Analysis (PBA) Certification, •Биографија на минимум 3 
(три) вработени или ангажирани лица и приложување 
на официјален сертификат Oracle Certified Professional, 
Java SE 8 Programmer или понов, со потпишана изјава 
дека ќе бидат на располагање постојано за целото вре-
метраење на договорот, •Биографија на минимум 2 
(две) вработени или ангажирани лица и приложување 
на официјален сертификат IBM Certified Database 
Administrator – DB2, со потпишана изјава дека ќе бидат 
на располагање постојано за целото времетраење на до-
говорот, •Биографија на минимум 1 (едно) вработено 
или ангажирано лице и приложување на соодветен сер-
тификат за безбедности аспекти во развој на апликации 
кој поседува еден од наведените сертификати:  GIAC 
Certified Web Application Defender (GWEB), Certified 
Application Security Engineer | CASE JAVA или CSSLP 
– Certified Secure Software Lifecycle Professional, со пот-
пишана изјава дека ќе бидат на располагање постојано 
за целото времетраење на договорот и •Биографија на 
минимум 2 (две) вработени или ангажирани лицa и 
приложување на соодветен сертификат за тестирање на 
софтверски решенија, со потпишана изјава дека ќе би-
дат на располагање постојано за целото времетраење 
на договорот. 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
стандардите за системи на квалитет, економскиот опе-
ратор треба да ги исполнува следниве стандарди: • ISO 
стандард за управување со квалитет – ISO 9001:2015 
или еквивалентен; • ISO стандард за управување со ИТ 
сигурност – ISO 27001:2013 или еквивалентен; • ISO 
стандард за управување со ИТ услуги– ISO 20000-
1:2011 или еквивалентен.  Економскиот оператор го 
докажува исполнувањето на стандардите со доставува-
ње на сертификати за исполнување на стандардите и 
истите го прикачува во скенирана форма. 

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

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

19.8.2021 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

13.8.2021 година во 15:30 часот 
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.8.2021 
година во 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 19.8.2021 година во 10:00 часот, место: ул. 
„Даме Груев“ бр.12 во Скопје 

      V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 4.8.2021 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
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