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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

2952. 
Врз основа на член 24 став (1) алинeја 3 и член 62 

став (5) од Законот за електронски комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“, број 
39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018 
и „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“, број 98/2019, 153/2019 и 92/2021), Директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации на ден 
7.9.2022 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГРАДБА НА 
ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ  

МРЕЖИ И ПРИДРУЖНИ СРЕДСТВА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на изградба на јавните 

електронски комуникациски мрежи и придружни сред-
ства („Сл. весник на РМ“ бр.106/2014) во преамбулата 
после зборовите „алинеја 3“ се брише „и“, се додава за-
пирка „,“ и зборовите „член 55,“. 

 
Член 2 

Во член 2 став (1) по точка (в) се додава нова точка 
(г) која гласи: 

(г) Мрежа со многу висок капацитет (VHCN – Very 
High Capacity network) претставува: 

- Јавна кабелска електронска комуникациска мрежа 
што обезбедува фиксно поврзување преку оптички каб-
ли до мрежна завршна точка, или 

- Јавна кабелска електронска комуникациска мрежа 
што обезбедува фиксно поврзување и има капацитет во 
периодот на врвниот сообраќаен час (peak-time) да ги 
обезбеди истите перформанси како јавна кабелска 
електронска комуникациска што обезбедува фиксно 
поврзување преку оптички кабли до мрежна завршна 
точка, или 

- Јавна радиокомуникациска мрежа што обезбедува 
безжично поврзување, а во која базните станици се 
поврзани со оптички кабли, или 

- Јавна радиокомуникациска мрежа што обезбедува 
безжично поврзување и има капацитет во периодот на 
врвниот сообраќаен час (peak-time) да ги обезбеди ис-
тите перформанси како јавна радиокомуникациска 
мрежа во која базните станици се поврзани со оптички 
кабли.  

Точките (г), (д), (ѓ), (е), (ж), (з), (ѕ), (и), (ј), (к) и (л) 
стануваат точки (д), (ѓ), (е), (ж), (з), (ѕ), (и), (ј), (к), (л) и 
(љ). 

 
Член 3 

Во член 30 се брише ставот (1), а ставот (2) станува 
став (1) и се менува и гласи: 

„(1) Операторот треба на Агенцијата да и доставува 
квартални извештаи со следните податоци: 

- Изградена и планирана за изградба во следните 3 
години јавна електронска комуникациска мрежа со која 
може да се обезбеди широкопојасен (broadband) прис-
тап до услуги со брзина помала од 30 Mbps, со подато-
ци за технички тип на мрежата, брзина и географска 
местоположба; 

- Изградена и планирана за изградба во следните 3 
години јавна електронска комуникациска мрежа од но-
вата генерација (NGA- New Generation Access) со која 
може да се обезбеди широкопојасен (broadband) прис-
тап до услуги со брзина еднаква или поголема од 30 
Mbps, а помала од 100 Mbps, со податоци за технички 
тип на мрежата, брзина и географска местоположба; 

- Изградена и планирана за изградба во следните 3 
години јавна електронска комуникациска мрежа со која 
може да се обезбеди широкопојасен (broadband) прис-
тап до услуги со брзина еднаква или поголема од 100 
Mbps, со податоци за технички тип на мрежата, брзина 
и географска местоположба.“ 

Ставот (3) станува став (2) и се менува и гласи: 
„(2) Податоците од став (1) се доставуваат во елек-

тронска форма преку електронски систем на Агенција-
та за електронски комуникации според Корисничкото 
упатство од Прилог 4 на овој правилник.“ 

Ставот (4) станува став (3) и се менува и гласи: 
„(3) Агенцијата на својата веб-страна ќе ги направи 

достапни податоците од став (1) на овој член. Приста-
пот до податоците од системот е според однапред де-
финирани кориснички профили и приоритети.“ 

 
Член 4 

Табелата од Прилог 2 што е составен дел на Пра-
вилникот за начинот на изградба на јавните електрон-
ски комуникациски мрежи и придружни средства, се 
брише и се додаваат нови 4 (четири) табели во Прилог 
2 на овој правилник. 

 
Член 5 

Во Правилникот за начинот на изградба на јавните 
електронски комуникациски мрежи и придружни сред-
ства, се додава нов Прилог 4 за Корисничко упатство 
за електронскиот систем од член 3 став (2) на овој пра-
вилник. 

 
Член 6 

Операторите се должни во рок од 9 (девет) месеци 
по влегување во сила на овој Правилник да ги достават 
податоците согласно член 3 на овој Правилник. 

 
Член 7 

Овој Правилник влегува во сила со денот на него-
вото објавување во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

По влегувањето во сила, Правилникот ќе биде обја-
вен на веб-страницата на Агенцијата. 

 
Бр. 0101-1561/7 

7 септември 2022 година  Директор, 
Скопје Jeton Akiku, с.р. 
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Nr. 0101-1561/7   
7.9.2022   Drejtori, 

Shkup Jeton Akiku, d.v. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2953. 
Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 

Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 22 септември 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од обновливи извори на енергија УП1 
бр. 08-89/19 од 14 октомври 2019 година (Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“, бр.216/19)  из-
дадена на Друштвото за производство на електрична 
енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 1“. 

2. Оваa одлука се доставува до Друштвото за произ-
водство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУ-
КАР ДООЕЛ Кавадарци, Министерството за еконо-
мија, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија, операторот на пазарот на електрич-
на енергија и операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, се објавува во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, а ќе се применува од 26 
септември 2022 година. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 Бр. 08-89/19 Република Северна Македонија,
22 септември 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
__________ 

 
Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 

të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 
Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 
dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 
(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencial që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
VENDIMIT PËR PËRDORIMIN E TARIFËS 

PREFERENCIALE TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi për 

Përdorimin e Tarifës Preferenciale të Energjisë Elektrike të 
Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr. 
08-89/19 datë 14 tetor 2019 (Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë së Veriut“, nr.216/19) të dhënë për 
Shoqërinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike dhe të 
Shërbimeve HCEV LLUKAR SHPKNJP Kavadar, për 
hidrocentralin elektrik HCEV "Llukar 1“. 

2. Ky vendim dërgohet deri te Shoqëria e Prodhimit të 
Energjisë Elektrike dhe të Shërbimeve HCEV LLUKAR 
SHPKNJP Kavadar, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria 
e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek 
Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe 
tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 
ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa do të zbatohet nga data 26 shtator 2022. 

 
Komisioni Rregullator i Energjetikës    

dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-89/19 Republikës së Maqedonisë së Veriut 
22 shtator 2022  Kryetar, 

Shkup   Mарко Бислимоски, d.v.
_________ 

2954. 
Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 

Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 22 септември 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од обновливи извори на енергија УП1 
бр. 08-92/19 од 14 октомври 2019 година (Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“, бр.216/19)  из-
дадена на Друштвото за производство на електрична 
енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 2“. 

2. Оваa одлука се доставува до Друштвото за произ-
водство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУ-
КАР ДООЕЛ Кавадарци, Министерството за еконо-
мија, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија, операторот на пазарот на електрич-
на енергија и операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, се објавува во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, а ќе се применува од 26 
септември 2022 година. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 Бр. 08-92/19 Република Северна Македонија,

22 септември 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.
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Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 
të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 
Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 
dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 
(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencial që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
VENDIMIT PËR PËRDORIMIN E TARIFËS 

PREFERENCIALE TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi për 

Përdorimin e Tarifës Preferenciale të Energjisë Elektrike të 
Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr. 
08-92/19 datë 14 tetor 2019 (Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut“, nr.216/19) të dhënë për 
Shoqërinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike dhe të 
Shërbimeve HCEV LLUKAR SHPKNJP Kavadar, për 
hidrocentralin elektrik HCEV "Llukar 2“. 

2. Ky vendim dërgohet deri te Shoqëria e Prodhimit të 
Energjisë Elektrike dhe të Shërbimeve HCEV LLUKAR 
SHPKNJP Kavadar, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria 
e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek 
Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe 
tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 
ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa do të zbatohet nga data 26 shtator 2022. 

 
  Komisioni Rregullator i Energjetikës    

 dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-92/19 Republikës së Maqedonisësë Veriut 
22 shtator 2022  Kryetar, 

Shkup   Mарко Бислимоски, d.v.
_________ 

2955. 
Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 

Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 22 септември 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од обновливи извори на енергија УП1 
бр. 08-95/19 од 14 октомври 2019 година (Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“, бр.216/19)  из-
дадена на Друштвото за производство на електрична 
енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 3“. 

2. Оваa одлука се доставува до Друштвото за произ-
водство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУ-
КАР ДООЕЛ Кавадарци, Министерството за еконо-
мија, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија, операторот на пазарот на електрич-
на енергија и операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, се објавува во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, а ќе се применува од 26 
септември 2022 година. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 Бр. 08-95/19 Република Северна Македонија,

22 септември 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
          
Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 

të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 
Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 
dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 
(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencial që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
VENDIMIT PËR PËRDORIMIN E TARIFËS 

PREFERENCIALE TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi për 

Përdorimin e Tarifës Preferenciale të Energjisë Elektrike të 
Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr. 
08-95/19 datë 14 tetor 2019 (Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut“, nr.216/19) të dhënë për 
Shoqërinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike dhe të 
Shërbimeve HCEV LLUKAR SHPKNJP Kavadar, për 
hidrocentralin elektrik HCEV "Llukar 3“. 

2. Ky vendim dërgohet deri te Shoqëria e Prodhimit të 
Energjisë Elektrike dhe të Shërbimeve HCEV LLUKAR 
SHPKNJP Kavadar, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria 
e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek 
Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe 
tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 
ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa do të zbatohet nga data 26 shtator 2022. 

 
Komisioni Rregullator i Energjetikës    

dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-95/19 Republikës së Maqedonisë së Veriut 
22 shtator 2022  Kryetar, 

Shkup   Mарко Бислимоски, d.v.
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2956. 

Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 
Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 22 септември 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од обновливи извори на енергија УП1 
бр. 08-98/19 од 14 октомври 2019 година (Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“, бр.216/19)  из-
дадена на Друштвото за производство на електрична 
енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 4“. 

2. Оваa одлука се доставува до Друштвото за произ-
водство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУ-
КАР ДООЕЛ Кавадарци, Министерството за еконо-
мија, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија, операторот на пазарот на електрич-
на енергија и операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, се објавува во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, а ќе се применува од 26 
септември 2022 година. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 Бр. 08-98/19 Република Северна Македонија,
22 септември 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
__________ 

 
Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 

të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 
Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 
dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 
(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencial që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
VENDIMIT PËR PËRDORIMIN E TARIFËS 

PREFERENCIALE TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi për 

Përdorimin e Tarifës Preferenciale të Energjisë Elektrike të 
Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr. 
08-98/19 datë 14 tetor 2019 (Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut“, nr.216/19) të dhënë për 
Shoqërinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike dhe të 
Shërbimeve HCEV LLUKAR SHPKNJP Kavadar, për 
hidrocentralin elektrik HCEV "Llukar 4“. 

2. Ky vendim dërgohet deri te Shoqëria e Prodhimit të 
Energjisë Elektrike dhe të Shërbimeve HCEV LLUKAR 

SHPKNJP Kavadar, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e 
Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e 
Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek 
Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i 
Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 
ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa do të zbatohet nga data 26 shtator 2022. 

 
Komisioni Rregullator i Energjetikës    

dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-98/19 Republikës së Maqedonisë së Veriut 
22 shtator 2022  Kryetar, 

Shkup  Mарко Бислимоски, d.v.
_________ 

2957. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 44 став (2) од Законот за енергетика* (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци (“Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” 
бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
22 септември 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Јавното претпријатие за комунални работи КО-

МУНАЛЕЦ Кавадарци му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЛУКАР 5”.  

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

3. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за издавање на прив-
ремена лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од хидроелектроцен-
трала МХЕЦ “ЛУКАР 5” (“Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија” бр.230/21) и Одлуката за из-
давање на лиценца за пробна работа на хидроелектро-
централата МХЕЦ “ЛУКАР 5” („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 28/22). 

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

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 Бр. 12-303/22 Република Северна Македонија,

22 септември 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Јавно претпријатие за комунални работи КОМУ-

НАЛЕЦ Кавадарци, со седиште на ул. “Индустриска” 
ББ Кавадарци, Република Северна Македонија 
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2. Енергетска дејност за која се издава ли-
ценцата: Производство на електрична енергија  

 
3. Датум на издавање на лиценцата: 22 септември 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 22 септември 

2057 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-510-2022 
 
6. Единствен матичен број: 4020731 
 
7. Единствен даночен број: 4011990105673 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценца, енергетската дејност произ-

водство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелек-
троцентрала МХЕЦ “ЛУКАР 5” во Општина Кавадарци. 

 
9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

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

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

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

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

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

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

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

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-
рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија, како и согласно правилниците и другите 
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната 
комисија за енергетика врз основа на Законот за енер-
гетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика, во целокупната доку-
ментација која што се однесува на вршењето на енер-
гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 
согласност со Правилникот за лиценци, 

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

10. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

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

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

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната година за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената елек-
трична енергија во определен временски период. 

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

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

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

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

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

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика* и Правилникот за лиценци.  
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16. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-
ност производство на електрична енергија во хидрое-
лектроцентрала со следните технички карактеристики: 

а) назив на хидроелектроцентрала: МХЕЦ “ЛУКАР 5” 
б) податоци за турбина: 
- тип и производител: Францис 
- моќност: 152,3 kW, 
- инсталиран проток: Q=0,3 m3/s, 
- нето пад: H=57,5 m, 
- номинална брзина: 1513 min-1 
в) податоци за генератор: 
- тип, и производител: трифазен синхрон со само-

возбуда, со хоризонтална Пелтон турбина, Marelli 
Motori, Италија 

- инсталирана привидна моќност: 225 kVA 
- фактор на моќност: 0,89 
- номинална активна моќност: 220 kW 
- фреквенција: 50Hz, 
- работен напон: 0,4 kV, 
- номинална брзина: 1513 RPM/min 
г) податоци за трансформатор: 
- моќност привидна: 200 kVA, 
- номинален напон: 10(20)/0,4 kV/kV 

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

17 dhe nenit 44 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 15 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 i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Ndërmarrjes Publike për Punë Komunale 

KOMUNALEC Kavadar i jepet licencë për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga hidrocentrali elektrik HCEV “LLUKAR 5”.  

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

3. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk vlejnë 
më Vendimi për Dhënien e Licencës së Përkohshme për 
Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të 
Energjisë Elektrike nga Hidrocentrali Elektrik HCEV 
"LLUKAR 5" (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr.14/21) dhe Vendimi për Dhënien e 
Licencës së Punës Provë për Hidrocentralin Elektrik 
HCEV "LLUKAR 5" („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 28/22). 

4. 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. 

 
  Komisioni Rregullator i Energjetikës    

 dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 12-303/22 Republikës së Maqedonisësë Veriut 

22 shtator 2022  Kryetar, 
Shkup   Mарко Бислимоски, d.v.

Shtojcë 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Ndërmarrja Publike e Punëve Komunale 

KOMUNALEC Kavadar, me seli në rr. Industriska pn 
Kavadar, Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 22 shtator 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 22 shtator 2057 
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

510-2022 
 
6. Numri amzë: 4020731 
 
7. Numri tatimor: 4011990105673 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës, do ta kryejë veprimarinë energjetike 

të prodhimit të energjisë elektrike në hidrocentralin elektrik 
HCEV "LLUKAR 5" në komunën e Kavadarit. 

 
9. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 

të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

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

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

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

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

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

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

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

- t’i respektojë dhe të veprojë në përputhje me 
Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike, me Rregullat e 
Balancimit, me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me rregulloret dhe 
rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton Komisioni 
Rregullator i Energjetikës në bazë të Ligjit të 
Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave, 
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- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

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

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

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

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

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

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

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

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

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

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

15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve 
nga ana e bartësit të licencës  

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 
përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës do të marrë masa në përputhje me Ligjin e 
Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike në hidrocentralet elektrike, 
me karakteristikat teknike në vijim: 

a) Emri i hidrocentralit elektrik: HCEV "LLUKAR 5" 
b) Të dhënat për turbinën: 
- lloji dhe prodhuesi: Francis 
- fuqia: 152,3 kW, 
- rrjedha e instaluar: Q=0,3 m3/s, 
- Rënia neto: H=57,5 m, 
- shpejtësia nominale: 1513 min-1 
c) Të dhënat për gjeneratorin: 
- lloji dhe prodhuesi: sinkron trefazësh me vetëeksitim, 

me turbinë horizontale Pelton, Marelli Motori, Itali 
- fuqia e instaluar aparente: 225 kVA 
- faktori i fuqisë: 0,89 
- fuqia nominale aktive: 220 kW 
- frekuenca: 50Hz, 
- tensioni punues: 0,4 kV, 
- shpejtësia nominale: 1513 RPM/min 
d) Të dhënat për transformatorin: 
- fuqia aparente: 200 kVA, 
- tensioni nominal: 10(20)/0,4 kV/kV 

_________ 

2958. 
Врз основа на член 191 став (5), а во врска со член 

241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 10 став (6) од Правилникот за повластени произ-
водители коишто користат повластена тарифа („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергети-
ка и водни услуги на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 22 септември 2022 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

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

нување на привремен статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија УП1 бр. 08-35/15 („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.58/15, 166/15, 170/16, 
58/17, 116/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.84/19, 43/21, 109/21, 251/21 и 69/22) на 
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали 
ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 25 
февруари 2023 година согласно Анекс на договор за 
концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични 
централи за производство на електрична енергија со 
бр. 12-7719/1 од 4 септември 2012 година склучен по-
меѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцен-
трали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 03-100/1 
од 15 септември 2022 година и Министерството за еко-
номија со бр.12-4087/2 од 12 септември 2022 година, со 
кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална 
работа на објектот. 
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2. Ова решение да се достави до Друштвото за из-
градба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро 
ДООЕЛ Скопје, Министерството за економија, Минис-
терството за животна средина и просторно планирање, 
Агенцијата за енергетика на Република Северна Македо-
нија, операторот на пазарот на електрична енергија и 
операторот на електродистрибутивниот систем. 

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

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 Бр. 08-35/15 Република Северна Македонија,
22 септември 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
_________ 

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

nenin 241 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës* („Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 96/18 dhe 
„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 
96/19) dhe nenit 10, paragrafi (6) i Rregullores së 
Prodhuesve Preferencialë, që Përdorin Tarifë Preferenciale 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ 
nr.116/19 dhe 93/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës 
dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut në seancën e mbajtur më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË AKTVENDIMIT 
PËR MARRJEN E STATUSIT TË PËRKOHSHËM 

TË PRODHUESIT PREFERENCIAL TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E 

RINOVUESHME TË ENERGJISË 
 
1. Me këtë aktvendim, afati i Aktvendimit për Marrjen e 

Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial të Energjisë 
Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të 
Energjisë PA1 nr. 8-35/15 („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë“ nr.58/15, 166/15, 170/16, 58/17, 116/18 dhe 
„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" 
nr.84/19, 43/21, 109/21, 251/21 dhe 69/22) të Shoqërisë së 
Ndërtimit dhe të Operimit me Hidrocentrale PCC NEW 
HIDRO SHPKNJP Shkup, vazhdohet deri më 25 shkurt 2023 
në përputhje me Aneksin e Marrëveshjes së Koncesionit për 
ujin për ndërtimin e hidrocentraleve elektrike të vogla për 
prodhimin e energjisë elektrike me nr. 12-7719/1 datë 4 shtator 
2012, të lidhur mes Shoqërisë së Ndërtimit dhe të Operimit me 
Hidrocentrale Elektrike PCC NEW HIDRO SHPKNJP Shkup 
me nr. 03-100/1 datë 15 shtator 2022 dhe Ministrisë së 
Ekonomisë me nr.12-4087/1 datë 12 shtator 2022, me të cilin 
vazhdohet afati i fillimit të punës komerciale të objektit. 

2. Ky aktvendim të dërgohet deri te Shoqëria e Ndërtimit 
dhe e Operimit me hidrocentrale PCC NEW HIDRO 
SHPKNJP Shkup, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e 
Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e 
Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek 
Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i 
Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

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

 
  Komisioni Rregullator i Energjetikës    

 dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-35/15 Republikës së Maqedonisësë Veriut 
22 shtator 2022  Kryetar, 

Shkup   Mарко Бислимоски, d.v.

2959. 
Врз основа на член 191, став (5) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.96/19), и член 10, ставови (6) од Правил-
никот за повластени производители коишто користат 
повластена тарифа („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“, бр.116/19 и 93/21), Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на 22 сеп-
тември 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

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

вање на привремен статус на повластен производител за 
хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вејачка“, бр. УП1 бр. 
08-53/19 („Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.147/19, 272/21 и 92/22) издадено на Друштвото 
за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 
2016 ДООЕЛ Тетово, се продолжува до 22 октомври 2022 
година согласно Анекс бр. 4 на Договорот за концесија за 
користење на вода за производство на електрична енерги-
ја од мала хидроелектрична централа, МХЕЦ Вејачка бр. 
11-2142/1 од 26 март 2018 година склучен помеѓу Друш-
твото за производство на хидроелектрична енергија АК 
ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, со бр.0307/029-1 од 25 ав-
густ 2022 година и Министерството за животна средина и 
просторно планирање со бр. 11-2619/14 од 1 септември 
2022 година. 

2. Ова решение да се достави до Друштвото за про-
изводство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 
2016 ДООЕЛ Тетово, Министерството за економија, 
Министерството за животна средина и просторно плани-
рање, Агенцијата за енергетика на Република Северна 
Македонија, операторот на пазарот на електрична енер-
гија и операторот на електродистрибутивниот систем. 

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

    
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 Бр. 08-53/19 Република Северна Македонија,

22 септември 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

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

Energjetikës* („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë“ nr.96/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 96/19) dhe nenit 10, paragrafët 
(6) të Rregullores së Prodhuesve Preferencial, që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr.116/19 dhe 93/21), Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur 
më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË AKTVENDIMIT 
PËR MARRJEN E STATUSIT TË PËRKOHSHËM 

TË PRODHUESIT PREFERENCIAL 
 
1. Me këtë aktvendim, afati i Aktvendimit për Marrjen e 

Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial për 
hidrocentralin elektrik „HCEV Vejaçka“, nr. PA1 nr. 08-
53/19 („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
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Veriut“ nr.147/19, 272/21 dhe 92/22), të dhënë për 
Shoqërinë e Prodhimit të Energjisë Hidroelektrike AK 
HIDRO 2016 SHPKNJP Tetovë, vazhdohet deri më 22 tetor 
2022 në përputhje me Аneksin nr. 4 të Marrëveshjes së 
Koncesionit për përdorimin e ujit për prodhimin e energjisë 
elektrike nga hidrocentrali elektrik i vogël HCEV Vejaçka 
nr. 11-2142/1 datë 26 mars 2018, të lidhur mes Shoqërisë së 
Prodhimit të Energjisë Hidroelektrike AK HIDRO 2016 
SHPKNJP Tetovë, me nr.0307/029-1 datë 25 gusht 2022 dhe 
Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe të Planifikimit Hapësinor 
me nr. 11-2619/14 datë 1 shtator 2022. 

2. Ky aktvendim të dërgohet deri te Shoqëria e 
Prodhimit të Energjisë Hidroelektrike AK HIDRO 
SHPKNJP Tetovë, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e 
Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia 
e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek 
Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori 
i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

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

 
  Komisioni Rregullator i Energjetikës    

 dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-53/19 Republikës së Maqedonisësë Veriut 
22 shtator 2022  Kryetar, 

Shkup   Mарко Бислимоски, d.v.
_________ 

2960. 
Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 

Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 22 септември 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 
1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

стекнување на статус на повластен производител УП1 
бр. 08-88/19 од 14 октомври 2019 година („Службен 
весник на Република Северна Македонија“, бр.216/19) 
издаденo на Друштвото за производство на електрична 
енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 1“.  

2. Ова решение се доставува до Друштвото за произ-
водство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР 
ДООЕЛ Кавадарци, Министерството за економија, Ми-
нистерството за животна средина и просторно плани-
рање, Агенцијата за енергетика на Република Северна 
Македонија, операторот на пазарот на електрична енер-
гија и операторот на електродистрибутивниот систем. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“, и на веб страницата на Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија, а ќе се применува од 
26 септември 2022 година. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 Бр. 08-88/19 Република Северна Македонија,
22 септември 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 
të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 
Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 
dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 
(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencial që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË 

PRODHUESIT PREFERENCIAL 
 
1. Me këtë aktvendim, nuk vlen më Aktvendimi për 

Marrjen e Statusit të Prodhuesit Preferencial PA1 nr. 08-
88/19 datë 14 tetor 2019 („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“, nr.216/19) të dhënë për Shoqërinë 
e Prodhimit të Energjisë Elektrike dhe të Shërbimeve 
HCEV LLUKAR SHPKNJP Kavadar, për hidrocentralin 
elektrik HCEV "Llukar 1“.  

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

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 
ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa do të zbatohet nga data 26 shtator 2022. 

 
Komisioni Rregullator i Energjetikës    

dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-88/19 Republikës së Maqedonisë së Veriut 
22 shtator 2022  Kryetar, 

Shkup   Mарко Бислимоски, d.v.
_________ 

2961. 
Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 

Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 22 септември 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 
1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

стекнување на статус на повластен производител УП1 
бр. 08-91/19 од 14 октомври 2019 година („Службен 



28 септември 2022  Бр. 209 - Стр. 47 
 
 
весник на Република Северна Македонија“, бр.216/19) 
издаденo на Друштвото за производство на електрична 
енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 2“.  

2. Ова решение се доставува до Друштвото за про-
изводство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУ-
КАР ДООЕЛ Кавадарци, Министерството за еконо-
мија, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија, операторот на пазарот на електрич-
на енергија и операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“, и на веб страницата на Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија, а ќе се применува од 
26 септември 2022 година. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 Бр. 08-91/19 Република Северна Македонија,
22 септември 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
__________ 

 
Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 

të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 
Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 
dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 
(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencial që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË 

PRODHUESIT PREFERENCIAL 
 
1. Me këtë aktvendim, nuk vlen më Aktvendimi për 

Marrjen e Statusit të Prodhuesit Preferencial PA1 nr. 08-
91/19 datë 14 tetor 2019 („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“, nr.216/19) të dhënë për Shoqërinë 
e Prodhimit të Energjisë Elektrike dhe të Shërbimeve 
HCEV LLUKAR SHPKNJP Kavadar, për hidrocentralin 
elektrik HCEV "Llukar 2“.  

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

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 
ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa do të zbatohet nga data 26 shtator 2022. 

 
  Komisioni Rregullator i Energjetikës    

 dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-91/19 Republikës së Maqedonisësë Veriut 
22 shtator 2022  Kryetar, 

Shkup   Mарко Бислимоски, d.v.

2962. 
Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 

Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 22 септември 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 
1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

стекнување на статус на повластен производител УП1 
бр. 08-94/19 од 14 октомври 2019 година („Службен 
весник на Република Северна Македонија“, бр.216/19) 
издаденo на Друштвото за производство на електрична 
енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 3“.  

2. Ова решение се доставува до Друштвото за произ-
водство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР 
ДООЕЛ Кавадарци, Министерството за економија, Ми-
нистерството за животна средина и просторно плани-
рање, Агенцијата за енергетика на Република Северна 
Македонија, операторот на пазарот на електрична енер-
гија и операторот на електродистрибутивниот систем. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“, и на веб страницата на Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија, а ќе се применува од 
26 септември 2022 година. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 Бр. 08-94/19 Република Северна Македонија,

22 септември 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
 
Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 

të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 
Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 
dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 
(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencial që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË 

PRODHUESIT PREFERENCIAL 
 
1. Me këtë aktvendim, nuk vlen më Aktvendimi për 

Marrjen e Statusit të Prodhuesit Preferencial PA1 nr. 08-
94/19 datë 14 tetor 2019 („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“, nr.216/19) të dhënë për Shoqërinë 
e Prodhimit të Energjisë Elektrike dhe të Shërbimeve 
HCEV LLUKAR SHPKNJP Kavadar, për hidrocentralin 
elektrik HCEV "Llukar 3“.  
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2. Ky aktvendim dërgohet deri te Shoqëria e Prodhimit 
të Energjisë Elektrike dhe të Shërbimeve HCEV LLUKAR 
SHPKNJP Kavadar, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria 
e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek 
Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe 
tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 
ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa do të zbatohet nga data 26 shtator 2022. 

 
  Komisioni Rregullator i Energjetikës    

 dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-94/19 Republikës së Maqedonisësë Veriut 
22 shtator 2022  Kryetar, 

Shkup   Mарко Бислимоски, d.v.
_________ 

2963. 
Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од 

Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 го-
дина и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 
став (7) од Правилникот за повластени производители 
коишто користат повластена тарифа („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 22 септември 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 
1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

стекнување на статус на повластен производител УП1 
бр. 08-97/19 од 14 октомври 2019 година („Службен 
весник на Република Северна Македонија“, бр.216/19) 
издаденo на Друштвото за производство на електрична 
енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 4“.  

2. Ова решение се доставува до Друштвото за про-
изводство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУ-
КАР ДООЕЛ Кавадарци, Министерството за еконо-
мија, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија, операторот на пазарот на електрич-
на енергија и операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“, и на веб страницата на Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија, а ќе се применува од 
26 септември 2022 година. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 Бр. 08-97/19 Република Северна Македонија,
22 септември 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 23 paragrafi (1) pika 2 nënparagrafi 1 
të Statutit të Komisionit Rregullator të Energjetikës të 
Republikës së Maqedonisë nr.01-391/2 datë 26 gusht 2011 
dhe nr.01-374/6 datë 19 mars 2019 dhe nenit 23 paragrafi 
(7) të Rregullores së Prodhuesve Preferencial që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19 dhe 93/21) Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË 

PRODHUESIT PREFERENCIAL 
 
1. Me këtë aktvendim, nuk vlen më Aktvendimi për 

Marrjen e Statusit të Prodhuesit Preferencial PA1 nr. 08-
97/19 datë 14 tetor 2019 („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“, nr.216/19) të dhënë për Shoqërinë 
e Prodhimit të Energjisë Elektrike dhe të Shërbimeve 
HCEV LLUKAR SHPKNJP Kavadar, për hidrocentralin 
elektrik HCEV "Llukar 4“.  

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

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij 
ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" dhe do të publikohet në faqen e 
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa do të zbatohet nga data 26 shtator 2022. 

 
Komisioni Rregullator i Energjetikës    

dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-97/19 Republikës së Maqedonisë së Veriut 
22 shtator 2022  Kryetar, 

Shkup  Mарко Бислимоски, d.v.
_________ 

2964. 
Врз основа на член 191, став (5) од Законот за енер-

гетика* („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.96/19), и член 10, став (6) од Правилникот 
за повластени производители коишто користат повлас-
тена тарифа („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комиси-
ја за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 22 септември 
2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

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

нување на привремен статус на повластен производи-
тел УП1 бр.08-102/19 („Службен весник на Република 
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Северна Македонија“ бр.212/19, 205/21, 228/21, 277/21 
и 125/22), на Друштвото за производство на енергија 
ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт 
Скопје, се продолжува до 21 декември 2022 година сог-
ласно Известување од Министерство за економија со 
арх.бр. 12-4085/1 од 12 септември 2022  година во кое е 
наведено дека рокот за започнување со комерцијална 
работа на објектот е продолжен.  

2. Ова решение да се достави  до барателот, Минис-
терството за економија, Министерството за животна 
средина и просторно планирање, Агенцијата за енерге-
тика на Република Северна Македонија, операторот на 
пазарот на електрична енергија и операторот на елек-
тродистрибутивниот систем. 

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

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

УП1 Бр. 08-102/19 Република Северна Македонија, 
22 септември 2022 година     Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
__________ 

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

Energjetikës* („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë“ nr.96/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 96/19) dhe nenit 10, paragrafët 
(6) të Rregullores së Prodhuesve Preferencial, që Përdorin 
Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr.116/19 dhe 93/21), Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur 
më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË AKTVENDIMIT 
PËR MARRJEN E STATUSIT TË PËRKOHSHËM 

TË PRODHUESIT PREFERENCIAL 
 
1. Me këtë aktvendim, afati i Aktvendimit për Marrjen 

e Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial PA1 
nr.08-102/19 („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut“ nr.212/19, 205/21, 228/21, 277/21 dhe 125/21), i 
Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë CMM ENERGJI 
KOMPANI SHPKNJP eksport-import Shkup, vazhdohet 
deri më 21 dhjetor 2022 n; përputhje me njoftimin nga 
Ministria e Ekonomisë nr. arkivor 12-4085/1 datë 12 
shtator 2022, në të cilin theksohet se vazhdohet afati për 
fillimin e punës komerciale të objektit.  

2. Ky aktvendim të dërgohet deri te parashtruesi, te 
Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe 
e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut 
të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

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

 
Komisioni Rregullator i Energjetikës    

dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 08-102/19 Republikës së Maqedonisë së Veriut 

22 shtator 2022  Kryetar, 
Shkup   Mарко Бислимоски, d.v.

_________ 

2965. 
Врз основа на член 191, став (5), а во врска со член 

241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 10, 
ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени произво-
дители коишто користат повластена тарифа („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 
93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 22 септември 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

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

вање на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија УП1 бр.08 - 184/13 („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.124/13, 50/15, 167/15, 67/16, 
74/17, 150/17 и 73/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.188/19, 56/20,9/21, 109/21, 
237/21 и 66/22), издадено на Друштвото за производство 
и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 5 
јануари 2023 година согласно Известување од Минис-
терството за економија бр. 12 – 4084/1 од 12 септември 
2022 година во кое е наведено дека рокот за започнува-
ње со комерцијална работа на објектот е продолжен. 

2. Ова решение да се достави  до Друштвото за про-
изводство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, Минис-
терството за економија, Министерството за животна 
средина и просторно планирање, Агенцијата за енерге-
тика на Република Северна Македонија, операторот на 
пазарот на електрична енергија и операторот на елек-
тродистрибутивниот систем. 

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

 
 Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 Бр. 08-184/13 Република Северна Македонија,

22 септември 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.
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Në bazë të nenit 191, paragrafi (5), ndërsa në lidhje me 
nenin 241 paragrafi (((2) të Ligjit të Energjetikës* 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.96/18 
dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut“ nr. 96/19) dhe nenit 10, paragrafët (6) dhe (8) të 
Rregullores së Prodhuesve Preferencial, që Përdorin Tarifë 
Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr.116/19 dhe 93/21), Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur 
më 22 shtator 2022, solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

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

RINOVUESHME TË ENERGJISË 
 
1. Me këtë aktvendim afati i Aktvendimit për Marrjen e 

Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial të 
Energjisë Elektrike të Prodhuar nga Burimet e 
Rinovueshme të Energjisë PA1 nr.08 - 184/13 („Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.124/13, 50/15, 
167/15, 67/16, 74/17, 150/17 dhe 73/18 dhe „Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.188/19, 
56/ 56/ 21, 20,9/21, 109/21, 237/21 dhe 66/22), i Shoqërisë 
së Prodhimit dhe të Qarkullimit HEC 277 SHPKNJP 
Shkup, vazhdohet deri më 5 janar 2023 në përputhje me 
njoftimin nga Ministria e Ekonomisë nr. 12– 4084/1 datë 
12 shtator 2022, në të cilin theksohet se vazhdohet afati për 
fillimin e punës komerciale të objektit. 

2. Ky aktvendim të dërgohet deri te Shoqëria e 
Prodhimit, Tregtisë dhe Qarkullimit HEC 277 SHPKNJP 
Shkup, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit 
Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e 
Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek 
Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori 
i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

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

 
  Komisioni Rregullator i Energjetikës    

 dhe i Shërbimeve të Ujit të 
PA1 nr. 08-184/13 Republikës së Maqedonisë së Veriut  

22 shtator 2022  Kryetar, 
Shkup   Mарко Бислимоски, d.v. 

 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА 

2966. 
Врз основа на членовите 1, 4-б, 4-в, 17, и 18 од За-

конот за државни награди („Службен весник на РМ“ 
бр. 52/06, 54/07, 74/12, 99/18 и 98/19) и Правилникот за 
работа на Одборот за доделување на наградата „8 Сеп-
тември“ бр.08-1673/1 од 29.7.2022 година, Одборот на 
седницата одржана на 1.9.2022 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8 
СЕПТЕМВРИ“ ВО 2022 ГОДИНА, ЗА НАЈВИСО-
КО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО И ПРИЗ-
НАНИЕ ЗА СПОРТИСТИ, ТРЕНЕРИ (СЕЛЕКТО-
РИ И ТРЕНЕРИ) И СПОРТСКИ РАБОТНИЦИ ЗА  

ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ 
 
1. Наградата за животно дело за исклучителен при-

донес во развојот на спортот, афирмацијата и промоци-
јата на Република Северна Македонија на меѓународен 
план, се доделува: 

- Чедо Николовски. 
2. Наградата со која се оддава признание на спор-

тисти, тренери (селектори и тренери) и спортски работни-
ци за остварувања во областа на спортот се доделува на: 

- Атанас Костовски, 
- Зоран Карановиќ, 
- Стојан Андриевски, 
- Ацо Јорданов. 
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РСМ“. 
 

Одбор за доделување на Државната
Бр. 08-1673/40 награда „8 Септември“

2 септември 2022 година Претседател,
Скопје Гордана Нацева, с.р. 

 
АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА 

БЕЗБЕДНОСТ 

2967. 
Врз основа на член 129 став (2) од Законот за 

Aгенција за национална безбедност („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 108/19), дирек-
торот на Агенцијата за национална безбедност, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕ-
НАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКА И ЗА НАЧИНОТ 
НА ИЗДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
И ЗНАЧКА НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обра-
зецот на службената легитимација и значка и за начи-
нот на издавање на службената легитимација и значка 
на овластените службени лица на Агенцијата за нацио-
нална безбедност („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.45/21), Прилогот се заменува со 
нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

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

 
        Агенција 

Бр. 02-6023/1 за национална безбедност,
22 септември 2022 година Директор, 
             Скопје д-р Виктор Димовски, с.р.
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С У Д С К И  О Г Л А С И  
 
  

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ 
Пред Основниот граѓански суд во Скопје е поднесе-

на тужбата од тужителот Енвер Даца од Скопје ул. 
„Костурска“ бр. 18-1/4, против тужениот Хајдар Ердо-
ан од Скопје со поранешно живеалиште на ул. „Ордан 
Чопела“ бр. 18, а сега со непозната адреса, за долг, со 
вредност на спорот 900.00 евра во денарска про-
тиввредност. 

На тужениот Хајдар Ердоан од Скопје со поранеш-
но живеалиште на ул. „Ордан Чопела“ бр. 18, а сега со 
непозната адреса на живеење му е поставен привремен 
старател Милица Гроздановска, адвокат од Скопје, ул. 
„Гоце Делчев“ бр. 5 ДТЦ Мавровка, мезанин, локал 21, 
која ќе ги застапува и ќе ги штити интересите на туже-
ниот во постапката до нејзиното правосилно завршу-
вање. 

Се повикува Хајдар Ердоан од Скопје, а сега со 
непозната адреса, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вање на огласот да се јави во судот лично или преку 
полномошник. Во спротивно, неговите интереси во по-
стапката ќе ги штити и до нејзиното правосилно 
завршување ќе ги застапува Милица Гроздановска, ад-
вокат од Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 5 ДТЦ Мав-
ровка, мезанин, локал 21 од Скопје.  

Од Основен граѓански суд Скопје, Оддел за имотни 
спорови, 41 МАЛВП-186/21.                                 (47066) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар e заведен пред-

метот МАЛВП-32/2022 по тужбата на тужителот Феј-
зулаи Гурсел од Гостивар, против туженото Друштво 
за производство, трговија и услуги ЕММИ ГРОУП ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Тетово, Shoqëri për prodhim, tregti 
dhe shërbime EMMI GROUP SHPKNJP eksport-import 
Tetovë со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 438, Те-
тово, застапуван од управителот Емрах Шабани ул. 
„141“ бр. 2, Тетово, за долг и предавање во владение, 
со вредност на спорот 389.598 денари. 

На Записникот од одржаното рочиште на ден 
23.9.2022 година, судот констатира дека согласно со 
барањата на судот од 15.4.2022 година, на ден 
18.5.2022 година во судот е примено известие од МВР 
СВР Тетово Рег. бр. 22.27.5.1-4288/2 од 6.5.2022 го-
дина, со кое судот се известува дека лицето Емрах Ша-
бани од Тетово ул. „141“ бр. 2 се наоѓа во Р Германија 
на непозната адреса и не е достапен за државните ор-
гани, како и дека согласно со барањето од истиот да-
тум на ден 19.4.2022 година, во судот е примена теков-
ната состојба на туженото Друштво за производство, 
трговија и услуги ЕММИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-им-
порт Тетово, Shoqëri për prodhim, tregti dhe shërbime 
EMMI GROUP SHPKNJP eksport-import Tetovë со се-
диште на ул. „Маршал Тито“ бр. 438, Тетово од 
18.4.2022 година, доставена од Централен регистар на 
РСМ, според која адресата на туженото друштво е ул. 
„Маршал Тито“ бр. 438, Тетово. 

Со цел завршување на предметот, согласно со член 
76 став 2 точка 5 од Законот за парничната постапка, 
на туженото Друштво за производство, трговија и ус-
луги ЕММИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, 
Shoqëri për prodhim, tregti dhe shërbime EMMI GROUP 
SHPKNJP eksport-import Tetovë со седиште на ул. 
„Маршал Тито“ бр. 438 Тетово, застапувано од управи-
телот Емрах Шабани ул. „141“ бр. 2, Тетово, му се по-
ставува привремен застапник од редот на адвокатите 
на подрачјето на Основен суд во Гостивар, Бојана 
Анастасиевска, адвокат од Гостивар, со цел да ги заста-
пува правата и интересите на тужениот во конкретниот 
спор сѐ додека тој или неговиот управител не се поја-
ват пред судот, односно сѐ додека органот за старател-
ство не го извести судот дека на тужениот му поставил 
старател.  
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Огласи  
 

Се повикува туженото Друштво за производство, 
трговија и услуги ЕММИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-им-
порт Тетово, Shoqëri për prodhim, tregti dhe shërbime 
EMMI GROUP SHPKNJP eksport-import Tetovë со се-
диште на ул. „Маршал Тито“ бр. 438 Тетово, застапу-
ван од управителот Емрах Шабани ул. „141“ бр. 2, Те-
тово, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
овој оглас да се јави пред овој суд или да одреди пол-
номошник кој ќе го застапува во оваа постапка. 

Од Основен суд – Гостивар, МАЛВП-32/2022.  
                                                                            (47164) 

  
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово е заведен парни-
чен предмет по тужбата на тужителот Стојановски Де-
јан од Куманово ул. „421“ бр. 1, против тужениот 
Здравко Јосифовски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ 
бр. 12/4-10, со основ долг, со вредност 35.000 евра. 

Бидејќи тужениот Здравко Јосифовски од Скопје, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 12/4-10, е со непозната адре-
са, судот по службена должност согласно со одредбите 
од ЗПП, за привремен застапник го поставува Борче 
Ивановски, адвокат од Куманово, сѐ до неговото стапу-
вање во оваа парница, а доколку тој не стапи за времет-
раењето на парницата, сѐ до нејзиното правосилно зав-
ршување.    

Од Основен суд – Куманово, 08 П4-49/22.     (47166) 
__________ 

 
Пред Основниот суд во Куманово е поведена пар-

нична постапка по тужбата на тужителот Национално 
биро за осигурување Скопје, застапуван преку полно-
мошник Ани Пивоварова Јакимовски, адвокат од Кума-
ново, против тужените Ненад Кипријановски од Кума-
ново и Далибор Коцевски од Куманово, за остварување 
право на регрес, со вредност 214.000 денари. 

Со оглед на тоа дека тужениот Далибор Коцевски е 
со непозната адреса, судот по службена должност на 
тужениот му постави привремен застапник во оваа пар-
ница, адвокатот Елизабета Цветковска од Куманово, 
кој ќе го застапува тужениот сѐ додека тој или негови-
от полномошник не се јават пред судот, односно сѐ до-
дека Центарот за социјална работа Куманово не го из-
вести судот дека му поставил старател. 

Од Основен суд – Куманово, XI. МАЛВП бр. 
202/22.                                                                      (47452) 
  

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по 

тужбата на тужителот Беќири Емрије од с. Жеровјане, 
застапуван од полномошникот Невенка Радоњиќ Авра-
моска, адвокат од Тетово, против тужениот Беќири Бе-
сим од с. Жеровјане, сега со непозната адреса во 
Швајцарија, за отповикување на договор за дар поради 
крајна неблагодарност, со вредност 40.000 денари. 

Се повикува тужениот Беќири Бесим од с. Жеров-
јане, сега со непозната адреса, да се јави пред Основен 
суд во Тетово, во рок од 15 дена или да ополномошти 
некој кој ќе ги штити неговите интереси и ќе го заста-
пува сѐ до завршувањето на овој спор.  

Во спротивно, судот по службена должност за 
привремен застапник ќе му ја определи адвокат Љуби-
ца Мерџаноска, која ќе го застапува тужениот и него-
вите интереси сѐ до завршувањето на овој спор, однос-
но сѐ додека тој не се јави пред судот или не ополно-
мошти свој полномошник. 

Од Основен суд – Тетово, П4-240/22.             (47453) 
__________ 

 
Пред овој суд се води спор за сопственост по тужба 

на тужителот МЕФАИК ЕЛМАЗИ од Тетово, застапу-
ван од полномошник Рита Абдули од Тетово, против 
тужениот Ракип Јусуфи од Теново, сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Ракип Јусуфи од Теново, се-
га со непозната адреса да се јави пред Основен суд во 
Тетово, во рок од 15 дена или пак да ополномошти не-
кој кој ќе ги штити неговите интереси и да го застапува 
сè до окончување на овој спор, во спротивно судот по 
службена должност за привремен застапник го опреде-
лува адвокат Каљтрина Усеини, адвокат од Тетово која 
ќе го застапува тужениот за неговите интереси сè доде-
ка тој не се јави пред судот или не ополномошти свој 
адвокат. 

Од Основен суд – Тетово, П1-855/22.             (47454) 
 
 

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

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 
судија Артан Лимани, објавува дека со Решение IV Ст. 
бр. 95/22 од 22.9.2022 година, се отвора стечајна поста-
пка над должникот Друштво за транспорт, трговија и 
услуги МАРАЗО ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје од Скопје, со седиште на ул. „Никола Карев“ 
бр. 20, со трансакциска сметка број 300000002684802 
во Комерцијална банка АД Скопје, единствен матичен 
број на субјектот на уписот 6335080, единствен дано-
чен број 4030008023000 и предмет на работење – 46.90 
– Неспецијализирана трговија на големо. 

Стечајната постапка не се спроведува поради нема-
ње имот и отворената стечајна постапка над должникот 
се заклучува. 

Да се објави оглас на веб-страницата на Централен 
регистар на РСМ – Регионална регистрациона канцела-
рија Скопје, во „Службен весник на РСМ“ и на оглас-
ната табла на судот. 

По правосилноста на Решението должникот да се 
брише од Централен регистар на Република Северна 
Македонија. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (46958) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Ирена Петрушевска, објавува дека со Решение I. 
Ст. бр. 77/22 од 22.9.2022 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија и услуги 
ОИКОС-МК ДОО Скопје, со седиште на ул. „Метропо-
лит Т. Гологанов“ бр. 36/лок.4 Скопје, со трансакциска 
сметка број 210064633040171 во НЛБ банка АД Скопје, 
единствен матичен број на субјектот на уписот 
6463304, единствен даночен број 4080009501531 при 
УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на деј-
ност 47.52 – Трговија на мало со метална стока, бои и 
стакло во специјализирани продавници. 

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

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

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (47087) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд – Скопје, преку стечајни-

от судија Артан Лимани, објавува дека со Решение IV. 
Ст. бр. 58/18 од 19.9.2022 година. 

Се констатира дека Собрание на доверители едног-
ласно го потврди Планот за конечна распределба на 
средства на стечајниот должникот Друштво за внатре-
шен и надворешен промет, занаетчиство и услуги ГА-
МАКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје од Скопје во 
стечај одобрен со Решение IV. Ст. бр. 58/18 oд 
28.6.2022 година како и Завршниот извештај и Зав-
ршната сметка на стечајниот управник за стечајниот 
должник. 
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Стечајната постапка над стечајниот должник Друш-
тво за внатрешен и надворешен промет, занаетчиство и 
услуги ГАМАКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје од 
Скопје  во стечај, со седиште на бул. „Јане Сандански“ 
бр. 84/3-15 Скопје, во стечајната трансакциска сметка 
број 300000004228169 во Комерцијална банка АД 
Скопје, единствен матичен број на субјектот на уписот 
4329449, единствен даночен број 4030992187531 при 
УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на деј-
ност 46.46 – Трговија на големо со друга стока за дома-
ќинствата, се заклучува. 

По правосилноста на Решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води Централни-
от регистар на Република Северна Македонија – 
Регионална регистрациона канцеларија – Скопје, како 
и стечајната трансакциска сметка во Комерцијална 
банка АД Скопје.  

Да се објави оглас на веб-страницата на Централни-
от регистар на РСМ, во „Службен весник на РСМ“ и на 
огласната табла на судот. 

Од Основен граѓански суд – Скопје.               (47088) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, со Решение IV. 

Ст. бр. 187/19  преку стечајниот судија Артан Лимани 
вон рочиште на ден 23.9.2022 година објавува дека се 
закажува Собрание на доверители на стечајниот долж-
ник Друштво за филмска и видео продукција ЈАДРАН 
ФИЛМ ДООЕЛ од Скопје во стечај за ден 28.10.2022 
година во 11:00 часот, судница 6, прв кат, со точка  на 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

  -  Запирање и заклучување на постапката согласно 
со чл. 205 од Законот за стечај. 

Огласот да се објави во „Службен весник на РСМ“, 
во еден дневен весник и на огласната табла на судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                 (47161)                    
__________ 

   
Основниот суд во Битола, со Решение Ст. бр. 

141/22 од 22.9.2022 година, поведува претходна поста-
пка заради утврдување на условите за отворање стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги „МИНИ МАРКЕТ ХРИСИЛИ“ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште во Битола, ул. „13-ти 
Јули“ бр. 2, со ЕДБ 4002020561502, со ЕМБС 7466102, 
со претежна дејност шифра 01.50 – Мешовито фармер-
ство, со жиро-сметка во НЛБ Тутунска банка АД Скоп-
је со број 210-0637938901-64. 

Се определува одржување на рочиште за испитува-
ње на условите за отворање стечајна постапка на ден 
5.10.2022 година во 11:00 часот, соба 55 на Основен 
суд во Битола. 

Против Решението за поведување на претходна по-
стапка не е дозволена жалба. 

Примерок од Решението се доставува до Централен 
регистар на РСМ. 

За привремен стечаен управник се именува м-р еко-
номист Божиновска Ели од Битола, ул. „Елпида Кара-
манди“ бр. 13/24. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесување 
на одлука за отворање стечајна постапка со цел да се 
избегне значително намалување на имотот и да се ис-
пита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката и да се намират об-
врските кон доверителите и да се изготви извештај за 
економско-финансиската состојба на должникот. 

Се задолжува должникот, законскиот застапник и 
одговорните лица на привремениот стечаен управник 
да му дозволат да влезе во деловните простории за да 
може да се спроведат потребните дејствија како и да 
изврши увид во трговските книги и деловната доку-
ментација. 

Се применуваат мерките на обезбедување согласно 
со чл. 58 од Законот за стечај. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се забранува определување или спроведување на 
присилно извршување или обезбедување против долж-
никот. 

Се забранува исплата од сметките на должникот. 
Се повикуваат должниците на должникот и долж-

никовите солидарни должници и гаранти без одлагање 
да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Решението да се објави на огласната табла на судот 
и во „Службен весник на РСМ“. 

Од Основен суд – Битола.                                (47450) 
 
 

Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  
 
  

Се продава една целина (1/1) од земјоделско зем-
јиште - градина кое се води под КП бр. 14307, дел 13, 
место викано/улица „Братство-единство“, катастарска 
култура ЗЗ ГР, класа 1, со површина 152 м2, запишана 
во Имотен лист 46498 за КО Куманово, сопственост на 
Сејдији Ерол за цена од 80 евра (осумдесет евра) за м2.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Артан Раховица, ул. „11-ти Октомври“ 
бр. 7, Куманово.                                                      (47301) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште во сопственост на 
Фиданцо Стоименовски од Делчево и тоа: КП бр. 967 
на место викано „Штежарник“, култура зз н, класа 8, со 
површина од 5.926,00 м2 и КП бр. 968 на место викано 
„Штежарник“, култура ш ш, класа 5, со површина од 
1.740 м2, од Имотен лист број 491 КО Очипала, за 
вкупна цена од 246.000 денари.  

Се повикуваат сите лица кои согласно со Законот за 
земјоделското земјиште имаат право на првенствено 
купување (заедничките сопственици, сосопствениците 
и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Богданка Димитровска од Делчево, бу-
левар „Македонија“ бр. 43.                                    (47302) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште во сопственост на 
Горан Петровски од Делчево и тоа: КП бр. 965 на мес-
то викано „Штежарник“, култура ш, класа 5, со пов-
ршина од 1.623 м2, од Имотен лист број 161 КО Очи-
пала, за вкупна цена од 76.000 денари.  

Се повикуваат сите лица кои согласно со Законот за 
земјоделското земјиште имаат право на првенствено 
купување (заедничките сопственици, сосопствениците 
и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
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продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Богданка Димитровска од Делчево, бу-
левар „Македонија“ бр. 43.                                    (47303) 

__________ 
   

Се известуваат сите сосопственици, заедничари, 
граничари и други заинтересирани лица дека се прода-
ва една половина (1/2) идеален дел од недвижен имот 
заведен во Имотен лист бр. 1844 за КО Отља кој е во 
сосопственост на по една четвртина (1/4) идеален дел 
на Беким Јусуфи од с. Отља, Липково и на Мевљудин 
Јусуфи од с. Отља, Липково со следниве катастарски 
индикации КП бр. 1536, м. в. „Краиште", кат. култ. 
11000, класа 5, површина 2.304 м2.  

Гореопишаниот имот се продава за цена од 61 ден 
за 1 м2.  

Сите заинтересирани лица може за подетални ин-
формации да се јават во нотарската канцеларија на но-
тарот Наим Шерифи од Куманово на тел. 031/433-501 
на ул. „11 ти Октомври“ лок. Хотел Куманово бр. 1/1, 
Куманово во рок од 8 (осум) дена.                        (47304) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот во сопственост Гоце Ан-
ѓелов од Скопје, на КП бр. 5234, дел 1, место ви-
кано/улица „Село“, катастарска култура 11000, класа 4, 
површина 184 м2 запишано во Имотен лист број 916 за 
КО Горобинци, дел на недвижност 1/1, на КП бр. 5232, 
дел 0, место викано/улица „Село“, катастарска култура 
зз, л, класа 3, површина 223 м2 и на КП бр. 5249, дел 0, 
место викано/улица „Село“, катастарска култура зз, л, 
класа 3, површина 574 м2, запишано во Имотен лист 
број 1291 за КО Горобинци, дел на недвижност 14/24 
за цена од 1. 000 денари.  

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

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

(47305) 
___________ 

   
Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2848, 

место викано „Дебели рид“, катастарска култура 11000, 
класа 7, со површина од 3.766 м2 запишана во ИЛ бр. 
448 за КО Добрево, која е во сопственост на лицето То-
ни Петков од Пробиштип, ул. „Ацо Скопјанче“ бр. 13, 
за купопродажна цена од 75.320 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици на недвиж-
носта, сосопствениците и соседите (граничарите) од-
носно сите лица со првенствено право на купување, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарската канцеларија на нотарот Весна Весе-
линовска на ул. „Јордан Стојанов“ бр. 7-Д, 2210, Про-
биштип.                                                                    (47306) 

Врз основа на Нотарски акт - Договор за регистри-
ран залог врз подвижни предмети и побарувања (со 
својство на извршна исправа) сочинет од нотарот Дар-
ко Стојкоски под ОДУ бр. 834/22 од 20.9.2022 г., склу-
чен меѓу Шпаркасе банка АД Скопје со седиште во 
Скопје на улица „Орце Николов“ број 54, Скопје, Цен-
тар, со ЕМБС 4558669, како како банка или заложен 
доверител и Друштво за производство, трговија и услу-
ги БЛОКАРА ОРАШЕЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со 
седиште на ул. „18“ бр. 12, Радишани, Бутел, со ЕМБС 
4149963 и ЕДБ 4030990227870, како заложен должник, 
се врши упис на заложно право од прв ред врз подвиж-
ни предмети-поблиску опишани во Записникот за по-
пис и опис на подвижни предмети кој се состои од За-
лог од прв ред на опрема и машини:  

1. Вид на машина: Подстаница за ТНГ: Резервоар 
од 10м3 Пумпа за гориво со електромотор, Прирабни-
ци цевки; Производител/добавувач:Димче Бањарот 
Прилеп; Тип/модел набавувач: резервоар со дупли 
плашт 10м3 Пумпа со ел. Мотор VALIADIS –K13ZM-
4; S/N: 5426 2806202; Година на производство/Година 
на набавка 2006, количина 1;  

2. Вид на машина: Резервоар четириделен; Произ-
водител/добавувач:Димче Бањарот Прилеп; Тип/модел 
набавувач: со двоен плашт и 4 комори-60м3; S/N: /; Го-
дина на производство/Година на набавка 2006, количи-
на 1;  

3. Вид на машина: Диспанзер за течен плин (Пумпа 
за течен плин) со два пиштоли; Производител/добаву-
вач: DRESER-Германија; Тип/модел набавувач: Global 
Star LPG; S/N: 2-110037-001; Година на производ-
ство/Година на набавка 2006, количина 1;  

4. Вид на машина: Диспанзер за гориво (Пумпа за 
гориво) со осум пиштоли; Производител/добавувач: 
DRESER-Германија; Тип/модел набавувач: Global Star 
LHR C44-44; S/N: 3-152528-001; Година на производ-
ство/Година на набавка 2006, количина 1;-- 5. Вид на 
машина: Настрешница; Производител/добавувач: DIS-
Internacional-Куманово; Тип/модел набавувач: челична 
конструкција со сендвиш панели 15х15м2; S/N: /; Годи-
на на производство/Година на набавка 2006, количина 
1; Со вкупна проценета вредност од ЕУР 54.867,00, по 
основ на Договор за рамковен револвинг кредит лимит 
Број 1307-41080/3 од 30.09.2021 година изменет и до-
полнет со Анекс број 1 кон Договор за рамковен револ-
винг кредит лимит Број 1307-41080/3 од 30.09.2021 го-
дина, од 21.06.2022 година и Анекс број 2 кон Договор 
за рамковен револвинг кредит лимит Број 1307-41080/3 
од 30.09.2021 година, од 21.06.2022 годинаво износ од 
500.000,00 евра.                                                       (47307) 

___________ 
  

Врз основа на Нотарски aкт – Договор за залог врз 
недвижност – хипотека (со својство на извршна ис-
права) сочинет од нотарот Дарко Стојкоски под ОДУ 
бр. 838/22 од 21.9.2022 г., склучен меѓу Шпаркасе бан-
ка АД Скопје со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов“ број 54 Скопје, Центар, со ЕМБС 4558669, 
како банка или заложен доверител и Градежно друш-
тво ГРАНИТ АД Скопје со седиште на ул. „Димитрие 
Чуповски“ бр. 8, Скопје, Центар, со ЕМБС 4054261 и 
ЕДБ 4030996123112, како заложен должник, се врши 
упис на заложно право – хипотека од прв ред врз след-
ната недвижност: недвижен имот со сите прирастоци и 
припадоци сега и во иднина, кој се наоѓа во Скопје, во 
сопственост на Градежно друштво ГРАНИТ АД Скопје 
со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 8 Скопје, 
Центар, со ЕМБС 4054261 и ЕДБ 4030996123112, со 
дел на недвижност 1/1, опфатен со Имотен лист број 
25798 за КО Сингелиќ-1, Лист В: податоци за згради, 
посебни делови од згради и други објекти и за правото 
на сопственост: број на КП основен 4567, дел 1, адреса 
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(улица и куќен број на зграда) ул. „Палмиро Тољати“ 
бр. 137, бр. на зграда/друг објект 1, намена на згр. А2-2 
(станбени згради), влез 1, кат К-6, број 49, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда СТ (стан), внатрешна 
површина 69 м2, сопственост; број на КП основен 
4567, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. 
„Палмиро Тољати“ бр. 137, бр. на зграда/друг објект 1, 
намена на згр. А2-2 (станбени згради), влез 1, кат К-6, 
број 49, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП 
помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), внатреш-
на површина 10 м2, сопственост; А се во вкупна пов-
ршина од 79 м2, видно од Имотен лист број 25798 за 
КО Сингелиќ-1, заснована врз основа на Договор за 
станбен кредит бр. 79562/3 од 20.09.2022 година на из-
нос од 52.400,00 евра.                                             (47308) 

__________ 
   

Сопственикот на земјоделско земјиште, Горанче 
Давитков од Свети Николе, го продава својот недви-
жен имот, дел на недвижноста 2/4, запишан во Имотен 
лист 1771 КО Горобинци, Лист Б на КП бр. 977, во 
место викано „Беш Карач“, со вкупна површина од 
2.091 м2 за цена од 60.000 денари.  

Се повикуваат лицата кои согласно со член 15 од 
Законот за земјоделското земјиште имаат право на 
првенствено купување заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Јорданка Димчева од Свети Николе, на 
ул. „23-ти Октомври“ бр. 51 А.                             (47309) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека со својство на извршна исправа, 
составен од нотарот Лидија Смиљаноска од Скопје, 
под ОДУ бр. 216/22, склучен на 22.9.2022 година, по-
меѓу НЛБ банка АД Скопје, со ЕМБС 4664531, со се-
диште во Скопје, Центар на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, 
како хипотекарен доверител, Трајчевски Александар од 
Илинден со живеалиште на ул. „19“ бр. 59, како долж-
ник и иден хипотекарен должник, Трајчевска Бети од 
Илинден со живеалиште на ул. „19“ бр. 59, како долж-
ник, согласна сопруга на должник и иден хипотекарен 
должник и Друштво за услуги, трговија и градежниш-
тво АГАТОН ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. „1737“ бр. 24, лок. 6 со ЕМБС 7297610, како хипо-
текарен должник, заради обезбедување на парично по-
барување на хипотекарниот доверител со износ од 
53.297,00 евра, заснован е правен товар - хипотека од 
прв ред врз недвижен имот - стан во градба кој се гра-
ди на КП (основен дел) 1213/8 запишан под реден број 
226, влез 3, кат 2, бр. 24, намена СТ, површина 70 м2, 
реден број 227, влез 3, кат 2, бр. 24, намена ПП, пов-
ршина 4 м2, запишан во Лист за предбележување на 
градба бр. 11596 за КО Илинден, сопственост на хипо-
текарниот должник Друштво за услуги, трговија и гра-
дежништво АГАТОН ДОО увоз-извоз Скопје.   (47310) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште:  
-КП бр. 16065, место викано „Трпаезица“, катастар-

ска култура зз, лз, класа 5, површина 1.630 м2;  
-КП бр. 16065, место викано „Трпаезица“, катастар-

ска култура зз, пс, класа 5, површина 226 м2, во КО Ве-
лес запишано во ИЛ бр. 17827, за вкупна купопродаж-
на цена од 13.000 евра (тринаесет илјади евра) во де-
нарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на 
денот на уплатата на паричните средства, со запишано 
право на сопственост на Киро Мојсов.  

Се повикуваат соседите на земјоделското земјиште 
кои имаат првенствено право на купување во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот да се 
изјаснат дали ја прифаќаат постигнатата цена за ис-
тото, и изјавите за прифаќањето да ги достават до нота-
рот Анида Цецева, ул. „Солунска“ бр. 2, Велес. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.          (47311) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот – земјоделско земјиште 
во Балин Дол, и тоа: цела КП бр. 667, на место викано 
„Карагач“, к. култура нива, 1 класа, со површина од 
3.212 м2, заведен во Имотен лист број 1071 за КО БА-
ЛИН ДОЛ, за вкупна купопродажна цена од 30.000 
(триесет илјади) евра во денарска противвредност, со-
сопственост на: Тодор Даилоски, Борис Даилоски и 
Симче Даилоски сите од Балин Дол, Гостивар.  

Се повикуваат соседите на недвижниот имот кој се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Прпарим Реџепи од Гостивар, со адреса 
на ул. „Браќа Ѓиноски“ бр. 64/1-1.                        (47312) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот – земјоделско земјиште 
во Врапчиште, и тоа: цела КП бр. 724, на место викано 
„Тупановец“, к. култура нива, 4 класа, со површина од 
2.239 м2, заведен во Имотен лист број 51072 за КО 
ВРАПЧИШТЕ, за вкупна купопродажна цена од 1.200 
(илјада и двестотини) евра во денарска противвред-
ност, сопственост на Али Хебип од Врапчиште.  

Се повикуваат соседите на недвижниот имот кој се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Прпарим Реџепи од Гостивар, со адреса 
на ул. „Браќа Ѓиноски“ бр. 64/1-1.                        (47313) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот – земјоделско земјиште 
во Врапчиште, и тоа: цела КП бр. 243/4, на место вика-
но „Ливаѓе“, к. култура ливада, 2 класа, со површина 
од 151 м2, и цела КП бр. 243/1, на место викано „Ли-
ваѓе“, к. култура ГЗ ГНЗ, со површина од 1.100 м2, за-
веден во Имотен лист број 101347 за КО ЗУБОВЦЕ, за 
вкупна купопродажна цена од 310.000 (триста и десет 
илјади) денари, сопственост на друштвото ТТ СИСТЕ-
МИ ДООЕЛ Гостивар.  

Се повикуваат соседите на недвижниот имот кој се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Прпарим Реџепи од Гостивар, со адреса 
на ул. „Браќа Ѓиноски“ бр. 64/1-1.                        (47314) 

__________ 
   

Се огласува продажба на земјоделско земјиште со 
катастарски индикации: КП бр. 1030, место викано 
„Добретка“, катастарска култура ЗЗ Н, класа 4, со пов-
ршина од 1.200 м2, КП бр. 1030, место викано „Доб-
ретка“, катастарска култура ЗЗ Н, класа 5, со површина 
од 958 м2, КП бр. 1276, место викано „Средни Ора-
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виќ“, катастарска култура ЗЗ Н, класа 5, со површина 
од 2.879 м2, КП бр. 1283, место викано „Средни Ора-
виќ“, катастарска култура ЗЗ Н, класа 4, со површина 
од 960 м2, запишани во Имотен лист бр. 149 за КО Ка-
рабичане, за вкупна купопродажна цена од 2.000 евра, 
сопственост на продавачот Горан Јовановиќ.  

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.                                                (47315) 

__________ 
   

Се огласува продажба на земјоделско земјиште со 
катастарски индикации: КП бр. 5523, место викано 
„Бели Чуки“, катастарска култура 11000, класа 2, со 
површина од 600 м2, запишано во Имотен лист бр. 621 
за КО Младо Нагоричане, за вкупна купопродажна це-
на од 600 евра, сопственост на продавачот Јовица Бо-
жиновски.  

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.                                                (47316) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижен имот - хипотека (со својство на извршна ис-
права) заведен под ОДУ бр. 758/2022 од 20.9.2022 го-
дина, подготвен од нотарот Ванчо Андоновски од 
Скопје, склучен помеѓу Шпаркасе банка АД Скопје со 
седиште на ул. „Орце Николов“ бр. 54, Скопје, Центар 
со ЕМБС 4558669 како доверител и Друштво за произ-
водство и трговија со енергија СОЛАНТ ДОО - Тетово 
со седиште на ул. „Илинденска“ бр. 309, кат 6, Тетово 
со ЕМБС-7562446 и ЕДБ-4028021546247, како долж-
ник - заложен должник за обезбедување на побарува-
њето на заложниот доверител во износ од 850.000,00 
евра на начин и под услови детално наведени во Дого-
ворот за долгорочен девизен кредит број 0819-083270/3 
од 19.9.2022 година да се заснова заложно право врз 
недвижен имот во исклучива сопственост на должни-
кот - заложен должник согласно со Имотен лист број 
212 за КО Мршевци и тоа: број на катастарска парцела 
основен 673, дел 1, место викано/улица „Рамниште“, 
катастарска култура н, класа 4, со површина од 10.229 
м2 и број на катастарска парцела основен 673, дел 1, 
место викано/улица „Рамниште“, катастарска култура 
н, класа 5, со површина од 5.880 м2.                    (47317) 

___________ 
  

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа во 
КО Кавадаци вон град, КП бр. 7889, место викано 
„Умата“, катастарска култура зз, лз, класа 5, со вкупна 
површина од 4.892 м2, заведено во Имотен лист бр. 
3125 за КО Кавадарци-вонград, за вкупна цена од 2.900 
евра во денарска противвредност, во сопственост на 
Љубица Димова од Кавадарци.  

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

Изјавата за прифаќањето на понудата да ја достават 
до нотарот Роза Алексова, ул. „4 Јули“ бр. 3, Кава-
дарци.                                                                       (47318) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1118, место викано/улица „Кај воденицине“, катастар-
ска култура 13000, класа 4, со површина од 1281 м2, 
КП бр. 1138, место викано/улица „Кај воденицине“, ка-
тастарска култура 16000, класа 4, со површина од 73 
м2, КП бр. 1183, место викано/улица „Кај воденицине“, 
катастарска култура 13000, класа 4, со површина од 
134 м2, опишани во Имотен лист број 267 за КО Со-
потница, со дел на посед 1/1, во сопственост на Владо 
Настовски од с. Сопотница, Демир Хисар и се продава 
за цена од 30.000 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите, кои грани-
чат со наведената парцела, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. Изјавите за 
прифаќањето на понудата да се достават до нотарот 
Симона Талевска од Битола, ул. „Фуштани“ бр. 12, 
влез 1, кат ПР, Битола.                                            (47320) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
3483, дел 74, место викано/улица „Попојца“, катастар-
ска култура 11000, класа 3, со површина од 7.898 м2, 
КП бр. 4408, место викано/улица „Карамански пат“, ка-
тастарска култура 11000, класа 2, со површина од 1.175 
м2, КП бр. 4561, место викано/улица „Долни лозја“, ка-
тастарска култура 11000, класа 3, со површина од 1.651 
м2, КП бр. 4940, место викано/улица „Карамански 
пат“, катастарска култура 11000, класа 4, со површина 
од 2.904 м2, КП бр. 5253, дел 1, место викано/улица 
„Долно Патче“, катастарска култура зз/н, класа 3, со 
површина од 1177 м2 опишани во Имотен лист број 
114 за КО Могила, вон град, со дел на посед 1/1 и КП 
бр. 3625, дел 9, место викано/улица „Под долни друм“, 
катастарска култура 11000, класа 3, со површина од 
4.156 м2, опишани во Имотен лист број 1054 за КО Ку-
куречани, со дел на посед 1/1 во сопственост на Виоле-
та Игевска од Росоман, ул. „29-ти Ноември“ бр. 19 и се 
продава за цена од 753.440 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите, кои грани-
чат со наведената парцела, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. Изјавите за 
прифаќањето на понудата да се достават до нотарот 
Симона Талевска од Битола, ул. „Фуштани“ бр. 12, 
влез 1, кат ПР, Битола.                                            (47321) 

__________ 
 

Над движен имот сопственост на Друштво за трго-
вија и маркетинг СТУДИО МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул. „Костурски херои“ бр. 38, кат К1, 
лок. 1, Скопје, Центар, со ЕМБС 4905326, се воспоста-
вува залог врз движен имот – залиха која се наоѓа на 
локации согласно со Извештај за процена на залихи из-
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работен од Друштво за производство, промет и услуги 
АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје под бр. 404 од 
18.8.2022 година, во корист на заложниот доверител 
Комерцијална банка АД Скопје, заради обезбедување 
на побарувањето во износ од 18.000.000 денари, а врз 
основа на Договор за залог на подвижни предмети – за-
лиха со својство на извршна исправа потврден од нота-
рот Љубица Стефкова Начевска од Скопје под ОДУ 
број 173/22 на ден 19.9.2022 година.                    (47322) 

__________ 
   

Се продава нива - земјоделско земјиште сопстве-
ност на Омер Рагип на 1/1 (едно/цело) и тоа: КП 516, 
место викано „Алваджица“, култура 33 н, класа 3, со 
површина од 533 м2, имот укнижен во Имотен лист 
број 1756 за КО Студеничани вон град, за цена од 
2.950,00 евра во денарска противвредност.  

Се повикуваат соседите на горенаведеното зем-
јиште, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. Изјавите за прифаќањето на по-
нудата писмено да се достават до нотарот Башким 
Амети од Скопје на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 33, зграда 1, 
локал 8.                                                                     (47323) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот плодно земјиште - нива 
на КП бр. 349, м. в. „Шамако“, катастарска култура зз - 
н, класа 2, со површина од 1.426 м2, во КО Муртино 
вон град и нива на КП бр. 355, м. в. „Шамако" катас-
тарска култура зз - н, класа 2, со површина од 447 м2, 
во КО Муртино вон град, запишани во Имотен лист бр. 
245 за КО Муртино вон град, сопственост на Ристо 
Дончев од с. Муртино бр. 238, Струмица за вкупна ку-
попродажна цена од 30.000 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, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Валентина Велкова од Струмица, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 10.                                                    (47324) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за регистри-
ран залог врз побарувања (со својство на извршна ис-
права) од нотарот Анастасија Петреска под ОДУ 
1031/22 од 7.9.2022 г., склучен меѓу Шпаркасе банка 
АД Скопје, како заложен доверител и ГРИНСОЛАР 
ЈУГ ДОО Скопје ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 22 А, 
Скопје со ЕМБС 7235089, како заложен должник, се 
заснова заложно право - регистриран залог врз побару-
вања поблиску опишани во Записникот за опис и попис 
на побарувања, заверен под УЗП 6864/22 од 7.9.2022 г., 
кај нотарот Анастасија Петреска, за обезбедување на 
побарувањето од 200.000,00 евра, а врз основа на Дого-
вор за долгорочен девизен кредит бр. 0819-44376/3 од 
26.5.2022 г.                                                               (47325) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1046/22 од 13.9.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу Комерцијална бан-
ка АД Скопје, како заложен доверител и ТД ГОЛДЕН 
АРТ ДОО Скопје ул. „Руди Чајавец“ бр. 7-2/д. П.3, 
Скопје со ЕМБС 6025889, како заложен должник, се 
врши упис на хипотека од прв ред врз стан, помошни 

површини и гаражно место во затворен простор во 
градба-со сите сегашни и идни припадоци и прирасто-
ци и сите постојни и дополнително изградени површи-
ни со или без градежна документација, КП 4157/3, број 
на зграда 1, влез 1, кат К1, број 1, стан, со површина од 
31 м2, КП 4157/3, број на зграда 1, влез 1, кат К1, број 
1, помошни површини со површина од 2 м2 и КП 
4157/3, број на зграда 1, влез 1, кат ПО-2, број 24, га-
ражно место во затворен простор со површина од 13 
м2, запишани во Лист за предбележување на градба 
број 27353 за КО Сингелиќ-1, соодветен дел од недви-
жен имот земјиште во обем кое им служи на погореци-
тираниот недвижен имот од Лист за предбележување 
на градба број 27353 за КО Сингелиќ–1, за редовна 
употреба и користење, КП 4157/3, место викано/улица 
„Антон Попов“, катастарска култура гз/гнз, со површи-
на од 545 м2, запишани во Имотен лист број 22154 за 
КО Сингелиќ-1, соодветен дел од недвижен имот ход-
ници, ходници со скали, комуникациски гаражен прос-
тор и други заеднички делови во обем кое им служи на 
погоре цитираниот недвижен имот запишани во Лист 
за предбележување на градба број 27353 за КО Синге-
лиќ-1, со износ на обезбеденото побарување 30.600,00 
евра, видно од Договор за кредит за купување на стан-
бен простор бр. 02-401-0153497.0 склучен на ден 
30.8.2022 г.                                                               (47326) 

___________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1051/22 од 14.9.2022 г., од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу Прокредит банка 
АД Скопје како заложен доверител и КОНТУРА ДОО 
Скопје ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр. 132, 
Скопје со ЕМБС 6787487, како заложен должник, се 
врши упис на хипотека врз недвижен имот со сите се-
гашни и идни припадоци и прирастоци, КП 10944/0, 
адреса „И. Л. Рибар“, бр. на зграда 6, намена на згр. Г2-
6, влез 1, кат ПР, број /, ДП со површина од 133 м2, за-
пишан во Имотен лист број 116061 за КО Центар 1, со 
износ на обезбеденото побарување 120.000,00 евра, 
видно од Договор за рамковен лимит бр. FW10.1333 
склучен на ден 31.3.2022 г., изменет и дополнет со 
Анекс бр. 1 за измена и дополнување на Договор за 
рамковен лимит бр. FW10.1333 склучен на ден 
14.9.2022 г.                                                               (47327) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за невладе-
телски залог врз подвижни предмети (со својство на 
извршна исправа) од нотарот Анастасија Петреска под 
ОДУ 1052/22 од 14.9.2022 г., склучен меѓу Прокредит 
банка АД Скопје, како заложен доверител и ДОКСТЕ-
АМ СЕРВИЦЕС ДОО Скопје ул. „Пиринска“ бр. 29, 
Скопје со ЕМБС 7397488, како заложен должник, се 
заснова заложно право - регистриран невладетелски за-
лог врз подвижни предмети од прв ред поблиску опи-
шани во Записникот за попис на подвижни предмети 
заверен под УЗП 7053/22 од 14.9.2022 г., кај нотарот 
Анастасија Петреска, за обезбедување на побарувањето 
од 42.000,00 евра, а врз основа на Договор за бизнис-
кредит бр. 10129694 склучен на ден 14.9.2022 г.  

(47328) 
__________ 

  
Врз основа на Анекс бр. 2 на Нотарскиот акт - До-

говор за залог врз недвижност - хипотека со својство 
на извршна исправа, составен од нотарот Дејан Пав-
лоски под ОДУ бр. 499/22 од 20.9.2022 година, засно-
вано е заложно право во корист на заложниот довери-
тел НЛБ банка АД Скопје, со седиште на ул. „Мајка 
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Тереза“ бр. 1, Скопје, Центар, ЕМБС 4664531 на недви-
жен имот сопственост на заложниот должник Друштво 
за услуги ДЕ МАНО ХР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скоп-
је со седиште на ул. „Црвена Вода“ бр. 7/1, Скопје, 
Центар, со ЕМБС 6457703, со кој Анекс се врши изме-
на и дополнување на постојниот договор Нотарски акт 
- Анекс број 2 на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижен имот-хипотека со својство на извршна ис-
права составен од нотар Анастасија Петреска под OДУ 
бр. 511/15 од 1.7.2015 година, изменет и дополнет со 
Анекс број 1 на Нотарски акт - Договор за залог - хипо-
тека со својство на извршна исправа составен од нота-
рот Јакуп Демири под OДУ бр. 508/17 од 4.10.2017 го-
дина, се врши промена во имотот предмет на хипотека, 
имено се брише хипотеката запишана во Имотниот 
лист број 1451 за КО Маврово во лист Г1.1. Анекс број 
1 кон договор ОДУ број 511/15 од 1.7.2015 година, сос-
тавен од нотарот Јакуп Демири под ОДУ бр. 508/17 од 
4.10.2017 година, се запишува хипотека од прв ред на 
врз недвижен имот сопственост на заложниот должник 
Друштво за услуги ДЕ МАНО ХР КОНСАЛТИНГ ДО-
ОЕЛ Скопје, видно од Имотен лист број 88203 КО Кар-
пош, Имотен лист број 88060 КО Карпош, заложно 
право на соодветен дел од заднички простории кое во 
обем и функција му припаѓа на стан број 5, видно од 
Имотен лист број 87570 КО Карпош, заложно право на 
20/296 идеални делови од недвижен имот - земјиште, 
видно од Имотен лист број 369 КО Карпош, заложно 
право на 11/240 идеални делови од недвижен имот - 
земјиште, видно од Имотен лист број 40705 КО Кар-
пош. Се продолжува рокот на кредитната рамка намес-
то за времетраење до 21.9.2022 година, за времетраење 
до 29.8.2027 година.                                                (47329) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог хи-
потека од прв ред, составен од нотарот Дејан Павлоски 
под ОДУ бр. 488/22 од 15.9.2022 година, засновано е 
залжно право во корист на заложниот доверител НЛБ 
БАНКА АД Скопје, со седиште на ул. „Мајка Тереза“ 
бр. 1, Скопје, Центар, со матичен број ЕМБС 4664531 
на недвижен имот во сопственост на Друштво за услу-
ги ДЕ МАНО ХР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. „Црвена Вода“ бр. 7/1, Скопје, Центар, 
ЕДБ 4080009500926, со ЕМБС 6457703 и тоа: КП 9804, 
дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Анто-
нио Грубишиќ“ бр. 17, број на зграда 1, намена на згра-
да – А2-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел 
од зграда СТ, внатрешна површина 59 м2, недвижен 
имот, заведен во Имотен лист 114851 за КО Центар 1, 
сопственост на заложниот должник Друштво за услуги 
ДЕ МАНО ХР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје. Соод-
ветен дел од земјиште кој би му припаднал на станот 
на КП бр. 9804 дел 0, согласно со Имотен лист 114851 
и тоа: КП 9804, место викано „А. Грубишиќ“, катастар-
ска култура ГЗ/ГИЗ, површина 86 м2, КП 9804, место 
викано „А. Грубишиќ“, катастарска култура ГЗ/ЗПЗ 1, 
површина 187 м2, КП 9804, место викано „А. Груби-
шиќ“, катастарска култура ГЗ/ЗПЗ 2, површина 17 м2, 
недвижен имот заведен во Имотен лист 101259 за КО 
Центар 1, заедничка сопственост на Друштво за услуги 
ДЕ МАНО ХР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје, а зара-
ди обезбедување на побарување на заложниот довери-
тел во износ од 5.230.000 денари, кое го има спрема 
должникот Дејан Чекаров.                                     (47330) 

__________ 
  

Се огласува продажба на земјоделско земјиште со 
катастарски индикации: КП бр. 2775, место викано 
„Поле“, катастарска култура 11000, класа 3, со површи-
на од 2.096 м2, запишано во Имотен лист бр. 74за КО 
Пчиња, за вкупна купопродажна цена од 600 евра, соп-
ственост на продавачот Трајче Кичковски.  

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.                                                (47331) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот во сопственост на Жив-
ко Петков од с. Јурумлери, на КП бр. 1298, место ви-
кано/улица „Пударница“, катастарска култура 11000, 
класа 6, површина 2.918 м2 запишано во Имотен лист 
број 16 за КО Трстеник, дел на недвижност 1/1 за цена 
од 533.994 денари.  

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

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

(47333) 
__________ 

   
Се објавува обезбедување со заложно право на па-

ричните средства со износ од 604.660 денари, а врз ос-
нова на Солемнизација под ОДУ бр. 253/2022 од 
20.9.2022 година, од нотарот Христина Стаменкова од 
Свети Николе на Договор за залог на подвижен пред-
мет, со својство на извршна исправa, склучен на ден 
20.9.2022 година, склучен помеѓу АУТО НИКО ДОО-
ЕЛ Штип, со седиште во Штип, на ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 157-А, како заложен доверител и должникот ДПП-
ТУ ОЛИ БУС ДООЕЛ ул. „3“ бр. 40 с. Црешево, 
Скопје, со што се воспоставува заложно право - невла-
детелски залог врз подвижен предмет – патничко мо-
торно возило марка OPEL VIVARO, година на произ-
водство 2009, со број на шасија 
W0LJ7AHA6AV601603, вид N1-патничко, зафатнина 
на моторот 1995 cm3, силина на моторот 84 kW, во ко-
рист на заложниот доверител АУТО НИКО ДООЕЛ 
Штип со седиште во Штип, на ул. „Гоце Делчев“ бр. 
157 А.                                                                       (47334) 

__________ 
   

Се објавува обезбедување со заложно право на па-
ричните средства со износ од 728.060 денари, а врз ос-
нова на Солемнизација под ОДУ бр. 254/2022 од 20. 9. 
2022 година, од нотарот Христина Стаменкова од Све-
ти Николе на Договор за залог на подвижен предмет, 
со својство на извршна исправa, склучен на ден 
20.9.2022 година, склучен помеѓу АУТО НИКО ДОО-
ЕЛ Штип, со седиште во Штип, на ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 157-А, како заложен доверител и должникот ДТТУ 
МОНТИ 2022 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. „Све-
тозар Марковиќ“ бр. 4, со што се воспоставува заложно 
право - невладетелски залог врз подвижен предмет – 
товарно моторно возило марка IVECO DAILY, година 
на производство 2011, со број на шасија 
ZCFC50C100D463504, вид N2-товарно, зафатнина на 
моторот 2998 cm3, силина на моторот 125 kW, во ко-
рист на заложниот доверител АУТО НИКО ДООЕЛ 
Штип со седиште во Штип, на ул. „Гоце Делчев“ бр. 
157 А.                                                                       (47335) 
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Се продава земјоделско земјиште - нива во место 
викано „Брестови Дол“, класа 5, право на недвижност 
на КП бр. 3704, со површина од 4.615 м2, запишана во 
Имотен лист број 247 за КО Габревци, во сопственост 
на Никола Донев од Габревци за цена од 2.900 евра.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (47336) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот нива на КП бр. 521, место 
викано/улица „Равниште“, кат. култура 11000, класа 7, со 
површина во 1.990 м2, опишан на лист Б во Имотен лист 
број 173 за КО Вешала, сопственост на Авдил Решити за 
вкупна купопродажна цена од 123.000 денари.  

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 прифаќањеto на понудата да се достават 
до нотарот Фатиме Дурмиши ул. „Илинденска“ бр. 79, 
Тетово, тел. 044/333-096 или емаил адреса 
fatime.durmishi@nkrm.org.mk.                               (47337) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Анекс бр. 3 кон Дого-
вор за залог на недвижен имот со својство на извршна 
исправа, составен од нотарот Станка Горичан од Охрид 
под ОДУ бр. 307/22 од 19.9.2022 година, склучен поме-
ѓу Шпаркасе банка АД Скопје со ЕМБС 4558669, ул. 
„Васил Иљоски“ бр. 14, Скопје, како заложен довери-
тел, Друштво за поизводство, трговија и услуги АВАН-
ГАРД ГРАДБА ДОО Охрид ул. „7 Ноември“ бр. 183, 
Охрид, со ЕМБС 6846122 и ЕДБ 4080013534380, како 
должник и заложен должник и Трговско друштво за 
вработување на инвалидни лица за производство, трго-
вија и сообраќај ГУМНО ПЛАСТ увоз-извоз Љубе 
Трајчески с. Лескоец Охрид ДООЕЛ со седиште на 
бул. „Партизански одреди“ бр. 34, Скопје, со ЕМБС 
5318572 и ЕДБ 4020999123410, како заложен должник, 
е засновано заложно право врз недвижен имот опишан 
во Имотен лист бр. 105895 КО Центар 1, Имотен лист 
бр. 103026 КО Охрид 3, Имотен лист бр. 100451 КО 
Охрид 3, Имотен лист бр. 103027 КО Охрид 3, Лист за 
предбележување бр. 188142 за КО Охрид 2, со цел 
обезбедување на парично побарување кое произлегува 
од Анекс број 3 број 08-55048 од 18.8.2022 година кон 
Договор за рамковен револвинг-кредит лимит бр. 1307-
70891/2 од 28.12.2017 година, сите негови анекси, пое-
динечни договори, на износ од  2.180.000,00 евра со на-
мена, камата, услови и рок на враќање до 11.5.2027 го-
дина.                                                                         (47338) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
4120, место викано „Падина“, катастарска култура 
11000, класа 4, вкупна површина 735 м2 и КП бр. 4132, 
место викано „Добрава“, катастарска култура 11000, 
класа 4, вкупна површина 1.518 м2, запишано во Имо-
тен лист бр. 272 во КО Сушица сопственост на Горги 
Китанов од Сушица, за вкупна купопродажна цена од 
30.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Надица Чаушевска Заева, ул. „Лени-
нова“ бр. 3, Струмица.                                            (47339) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 идеален 
дел од КП бр. 3941, место викано „Падина“, катастар-
ска култура зз / н, класа 4, вкупна површина 780 м2 и 
1/2 идеален дел од КП бр. 3946, место викано „Па-
дина“, катастарска култура зз / н, класа 4, вкупна пов-
ршина 320 м2, запишано во Имотен лист бр. 2186 во 
КО Сушица сопственост на Зоран Митев од Сушица, за 
вкупна купопродажна цена од 30.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Надица Чаушевска Заева, ул. „Лени-
нова“ бр. 3, Струмица.                                            (47340) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
4593, место викано „Попра“, катастарска култура н, 
класа 4, вкупна површина 4.379 м2, запишано во Имо-
тен лист бр. 992 во КО Сушица, сосопственост на Јован 
Илиев од Сушица, Александар Илиев од Сушица, Ѓор-
ѓи Илиев од Сушица и Илија Трендов од Сушица за 
вкупна купопродажна цена од 10.000 евра.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Надица Чаушевска Заева, ул. „Лени-
нова“ бр. 3, Струмица.                                            (47341) 

__________ 
   

Се продава 1/1 од недвижен имот заведено под КП 
1571, м. в. „Чешма “, кат. култ. зз, кл.5 со површина од 
1.884 м2, заведено во Имотен лист број 53283 за KO 
Романовце, сопственост на Биљана Христовска од Ку-
маново, Марина Пешевска од Куманово и Сузана Вет-
цел од Куманово сопственици на по една идеална тре-
тина (1/3) за вкупна купопродажна цена од 3.000 евра 
во денарска противвредност на денот на плаќањето 
според средниот курс на НБ на РСМ на денот на плаќа-
њето.  
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ 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 Арбана Дестани-Адеми ул. „11-ти Ок-
томври“ бр. 1-а, Куманово.                                    (47342) 

___________ 
   

Се продава 1/1 од недвижен имот заведено под КП 
705, м. в. „Барчуге“, кат. култ. Ш, кл.4 со површина од 
3.991 м2, КП 707, м. в. „Барчуге“, кат. култ. Зз/л, кл. 8 
со површина од 4.004 м2, КП 402, м. в. „Село“, кат. 
култ. Зз/л, кл. 7 со површина од 4.217 м2, КП 484, м. в. 
„Страна“, кат. култ. Зз/пс, кл.5 со површина од 42.159 
м2, КП 20, м. в. „Тевоје“, кат. култ. ш, кл. 4 со површи-
на од 3.648 м2, КП 333, м. в. „Дренова глава“, кат. 
култ. Зз/пс, кл.5, со површина од 1.661 м2, КП 347, м.в. 
„Брбатачки рид“, кат. култ. ш, кл. 4 со површина од 
9981 м2, КП 35, м. в. „Тевоје “, кат. култ. Зз/пс, кл.5 со 
површина од 4.528 м2, КП 374, м. в. „Дренова глава“, 
кат. култ. Зз/пс, кл.4 со површина од 6.010 м2, КП 399, 
м. в. „Страна“, кат. култ. ш, кл. 4 со површина од 4.873 
м2 заведено во Имотен лист број 60 за KO Буквљане, 
сопственост на Станика Стошевска од Панчево, Р 
Србија, сопственик на 1/1 за вкупна купопродажна це-
на од 1.800 евра во денарска противвредност на денот 
на плаќањето според средниот курс на НБ на РСМ на 
денот на плаќањето.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ 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 Арбана Дестани-Адеми ул. „11-ти Ок-
томври“ бр. 1-а, Куманово.                                    (47343) 

__________ 
   

Се продава КП бр. 6204, м. v. „Добрилачка маала“, 
катастарска култура зз-нива, 5 класа, со вкупна пов-
ршина од 2.120 м2 во КО Двориште, во сопственост на 
Васил Димитровски со живеалиште во Скопје според 
Имотен лист бр. 1072 за КО Двориште, за вкупна ку-
попродажна цена од 150.000 денари.  

Се повикуваат лицата коишто имаат право на 
првенствено купување, во рок од 8 (осум) дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Татјана Миовска, нотар за подрачјето на 
Основен суд во Берово ул. „Задарска“ бр. 15.     (47344) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот заведен во Имотен лист 
број 5031 за КО Старо Нагоричане, Лист Б: КП 7183, 
м.в. „Црквица “, култура к. к., зз, лз, класа 5 со површи-
на од 3.952 м2, сопственост на продавачот Слаѓан Ста-
менковски, со живеалиште на ул. „100“ бр. 17, Кумано-
во за купопродажна цена од 4.750 американски долари.  

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

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Анита Цветановска ул. „Ленинова“ бр. 48, 
Куманово.                                                                (47345) 

__________ 
  

Се продаваат 6/18 идеални делови од земјоделско 
земјиште на КП бр. 299, м. в. „Село дабо“, култура 
нива, со вкупна површина од 8.327 м2, Имотен лист бр. 
549 за КО Сливница, во сопственост на Злате Калески 
и Горан Калевски од Ресен и др., за продажна цена од 
1.500,00 евра во денарска противвредност.   

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Николче Павловски, ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 3, Ресен.                                                              (47346) 

__________ 
  

Се продава следниот недвижен имот: КП бр. 12618, 
м. в. „Село Русиново“, катастарска култура гз-гиз, со 
вкупна површина од 192 м2, КП бр. 12618, м. в. „Село 
Русиново“, катастарска култура гз -зпз 1, со вкупна 
површина од 54 м2, КП бр. 3009, м. в. „Ширината“, ка-
тастарска култура зз-л, класа 6, со вкупна површина од 
2.049 м2, КП бр. 3013, м. в. „Ширината“, катастарска 
култура ш -ш, класа 2, со вкупна површина од 5.278 
м2, КП бр. 3018, м. в. „Ширината“, катастарска култура 
зз-н, класа 6, со вкупна површина од 6.034 м2, КП бр. 
3025, м. в. „Ширината“, катастарска култура зз-ов, кла-
са 6, со вкупна површина од 3.403 м2, КП бр. 3027, м.в. 
„Ширината“, катастарска култура зз-н, класа 6, со 
вкупна површина од 14.113 м2, КП бр. 3028, м. в. „Ши-
рината“, катастарска култура зз -л, класа 6, со вкупна 
површина од 768 м2, КП бр. 3087, м. в. „Ширината“, 
катастарска култура зз-н, класа 6, со вкупна површина 
од 3.893 м2, КП бр. 3088, м. в. „Ширината“, катастар-
ска култура гз -зпз 1, со вкупна површина од 66 м2, КП 
бр. 3088, м. в. „Ширината“, катастарска култура гз -зпз 
2, со вкупна површина од 52 м2, КП бр. 3088, м. в. 
„Ширината“, катастарска култура зз -л, класа 6, со 
вкупна површина од 3.298 м2, КП бр. 3634, м. в. „Ши-
рината“, катастарска култура зз-л, класа 6, со вкупна 
површина од 8.924 м2, сите во КО Русиново, во соп-
ственост на Ѓорги Фидански со живеалиште во Скопје, 
според Имотен лист бр. 9375 за КО Русиново, за вкуп-
на купопродажна цена од 20.000 евра во денарска про-
тиввредност по средниот курс на НБРСМ на денот на 
склучувањето на договорот.  

Се повикуваат лицата коишто имаат право на 
првенствено купување, во рок од 8 (осум) дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Татјана Миовска, нотар за подрачјето на 
Основен суд во Берово ул. „Задарска“ бр. 15.     (47347) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - нива запишано 
во Имотен лист бр. 63 за КО Руѓинце на м. в. „Дол“ со 
бр. на КП 2542, со површина 864, класа 6, КП 2543 со 
површина 94, класа 4, за цена од 30 ден. за м2, сосоп-
ственост на по 1/4 идеален дел на недвижен имот на 
Горан Ѓоргиевски од Куманово.  
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Огласи  
 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство на купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Еџевит Аљији од Куманово со седиште на 
ул. „11 Октомври“ бр. 1/7, Куманово.                  (47348) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарска исправа Солемнизација - 
Потврда на приватна исправа Договор за залог на нед-
вижни предмети со својство на извршна исправа ОДУ 
бр.332/22 од 12.9.2022 година на нотарот Зарија Апо-
столова од Неготино, склучен помеѓу Комерцијална 
банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштво 
за производство, трговија и услуги САЛМАК МБ ДОО 
Скопје со ЕМБГ 5509734, како должник/заложен долж-
ник, засновано е заложно право над недвижен имот 
според Имотен лист број 222 за КО Дрен за обезбеду-
вање на парично побарување во износ од 1.100.000,00 
евра, кое заложно право e регистрирано во АКН - Од-
деление за катастар на недвижности Неготино на ден 
14.9.2022 година.                                                     (47349) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарска исправа Солемнизација - 
Потврда на приватна исправа Договор за залог на под-
вижни предмети со својство на извршна исправа ОДУ 
бр. 331/22 од 12.9.2022 година на нотарот Зарија Апо-
столова од Неготино, склучен помеѓу Комерцијална 
банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштво 
за производство, трговија и услуги САЛМАК МБ ДОО 
Скопје со ЕМБГ 5509734, како должник/заложен долж-
ник, засновано е заложно право над движен имот: 
Опрема во табела 1,2,3,4,5,6,7 опишана во Записник за 
опис и попис на заложени предмети заверен под УЗП 
бр. 4379/2022 од 12.9.2022 година кај нотарот Зарија 
Апостолова од Неготино, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 1.100.000,00 евра, кое заложно 
право e регистрирано во АКН - Одделение за катастар 
на недвижности Велес на ден 14.9.2022година под де-
ловоден број 15020220002779 и деловоден број 15020-
220002783.                                                               (47350) 

__________ 
   

Се продава земјиште на КП број 1933 во КО Добри 
Дол, место викано Јазинец, катастарска култура зз н, со 
вкупна површина од 1.180 метри квадратни, КП број 
1933 во КО Добри Дол, место викано Јазинец, катас-
тарска култура зз н, со вкупна површина од 830 метри 
квадратни сосопственост на Љубе Андреевски, Горан 
Андреевски и Владо Андреевски, сите тројца од 
Скопје, според Имотен лист број 51 за КО Добри Дол, 
и земјиште на: КП број 1932 во КО Добри Дол, место 
викано „Јазинец“, катастарска култура зз н, со вкупна 
површина од 1.191 метри квадратни, КП број 1932 во 
КО Добри Дол, место викано „Јазинец“, катастарска 
култура зз н, со вкупна површина од 718 метри квад-
ратни, КП број 1931 во КО Добри Дол, место викано 
„Јазинец“, катастарска култура зз н, со вкупна површи-
на од 1.101 метри квадратни и КП број 1931 во КО До-
бри Дол, место викано „Јазинец“, катастарска култура 
зз н, со вкупна површина од 1.105 метри квадратни, со-
сопственост на: Љубе Андреевски, Горан Андреевски и 
Владо Андреевски, сите тројца од Скопје според Имо-
тен лист број 49 за КО Добри Дол за вкупна купопро-
дажна цена во износ од 87.285,00 евра.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, 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 Зорица Пулејкова, бул. „Кузман Јоси-
фовски-Питу“ број 15, локал 6, ДТЦ Скопјанка, Скопје.  

(47351) 
__________ 

   
Се продава нива 4 класа, со површина од 898 м2 во 

место викано „Село“ устроена на КП 1348 КО Катла-
ново, зпз 1 со површина од 97 м2 во место викано 
„Село“ устроен на КП 1348 КО Катланово, градежно 
изградено земјиште во површина од 488 м2 во место 
викано „Село“ устроен на КП 1348, и овоштарник 3 
класа, со површина од 1.856 м2 во место викано „Село“ 
устроен на КП 1349 КО Катланово запишано во Имо-
тен лист број 730 во сосопственост по 1/2 (по една иде-
ална половина)на Цветковска Гордана од Трубарево 
ул. „206“ број 30 и Влатко Цветковски од Скопје нас. 
Гоце Делчев 260 бр. 30 за вкупна цена со износ од 
1.071.988 денари.  

Согласно со Законот за земјоделското земјиште, се 
повикуваат граничарите на парцелата, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Рeпублика Северна Македонија“ 
да ја достават својата изјава за прифаќањето на понуда-
та кај нотарот Ирфан Јонузовски од Скопје ул. „Втора 
македонска бригада“ бр. 58-1. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.                                            (47352) 

__________ 
   

Согласно со член 12 за Договорен невладетелски 
рачен залог ви доставувам објава од заложниот долж-
ник Друштво за градежништво, проектирање, произ-
водство трговија и услуги ЦЕАЦОН ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово, со седиште на ул. „Илинденска“ бр. 
309, кат 6, Тетово, со ЕМБС 6869610 и ЕДБ 4028013-
520930, како заложен должник, Ермал Реџепи од Те-
тово, роден на 9.6.1996 година во Тетово, со адреса на 
живеење на ул. „Цветан Димов“ број 7 во Тетово, како 
заложен должник, врз основа на Нотарски акт - Дого-
вор за регистриран залог врз удел, со својство на из-
вршна исправа, составен од нотарот Фатиме Дурмиши 
од Тетово под ОДУ бр. 460/22 од 22.09.2022 година 
склучен помеѓу Шпаркасе банка АД Скопје со седиште 
во Скопје на улица „Васил Иљоски“ број 14, Скопје, 
Центар, со ЕМБС 4558669, како заложен доверител и 
Друштво за производство и трговија со енергија СО-
ЛАНТ Доо Тетово, со седиште на ул. „Илинденска“ бр. 
309/кат 6 Тетово, со ЕМБС 7562446 и ЕДБ 4028021-
546247 како корисник на кредитот-должник, банката 
му одобрува на корисникот на кредит, долгорочен кре-
дит со намена за изградба на фотоволтаичната центра-
ла на износ до 850.000,00 евра, со камати и трошоци по 
основ на број 0819-083270/3 од 19.9.2022 година за ко-
ристење на долгорочен кредит склучен на ден 
22.9.2022 г.                                                               (47353) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - овоштарник, за-
пишано на КП бр. 867, дел 2, место викано „Превалец“, 
катастарска култура зз, ов, класа 3 со површина од 
4.011 м2, според Имотен лист бр. 22 за КО Камен дол 
за купопродажна цена со износ од 40.000 денари соп-
ственост на Димче Панов со живеалиште на бул. „Ма-
кедонија“ бр. 3/2-1, Кавадарци.  
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Огласи  
 

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување: соседите чиешто земјиште се грани-
чи со земјиштето што се продава, сосопствениците и 
заедничките сопственици, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се из-
јаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Марија Лазова-Ѓорчева со седиште на 
ул. „7 Септември“ бр. 41, Кавадарци.                   (47354) 

__________ 
   

Се известуваат сите сoсопственици, заедничари, 
граничари и други заинтересирани лица дека се прода-
ва недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 19414 за 
КО Куманово сопственик и владатели на 1/1 е сопстве-
ник на Мустафи Бејзат со живеалиште во Куманово на 
ул. Романовска бр.9 со следниве катастарски индика-
ции: КП бр. 4002, м. в. „Стојанќаино трло“, култ. зз н, 
класа 4, со повр. од 4.092 м2, сопственост. Гореопиша-
ниот имот се продава за цена од 40 денари за метар 
квадрат.  

Сите заинтересирани лица може за подетални ин-
формации да се јават во нотарската канцеларија на но-
тарот Сузан Лимани од Куманово на тел. 031/411-755 
на ул. „11-ти Октомври“ бр. 1/2, Куманово, во рок од 8 
(осум) дена.                                                              (47355) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2454 
дел 1, м. в. „Црвен“, култура нива, со површина од 
4.904 м2, КП бр. 4512, м. в. „Црвен“, култура ливада, 
со површина од 4.991 м2 и КП бр. 4513, м. в. „Црвен“, 
култура пасиште, со површина од 2.887 м2, во КО Ре-
сен вон град, Имотен лист бр. 4734, во сопственост на 
Ферат Шемшединовски од Ресен, за вкупна продажна 
цена од 20.000,00 евра во денарска противвредност.   

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Николче Павловски, ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 3, Ресен.                                                              (47356) 

__________ 
   

Се заснова заложно право – хипотека врз недвижен 
имот сопственост на Друштво за производство, тргови-
ја и услуги ТИКЕН ХОЛДИНГ ДООЕЛ с. Огњанци, 
Петровец, со седиште на ул. „7“ бр. 10, Огњанци, Пет-
ровец со ЕМБС 7375700 и тоа: стан во станбена зграда 
која се гради на КП 308/1 за КО Петровец запишан 
како: КП 308/1, влез 1, кат К 2, број 11, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект- стан, со 
површина од 58 м2, КП 308/1, влез 1, кат К 2, број 11, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг об-
јект- помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со 
површина од 6 м2, евидентирани во Лист за предбеле-
жување на градба број 7064 за КО Петровец, во корист 
на заложниот доверител НЛБ банка АД Скопје, со се-
диште на ул. „Мајка Тереза“ број 1 Скопје, Центар, со 
ЕМБС 4664531, заради обезбедување на побарувањето 
во износ од 25.000,00 евра (дваесет и пет илјади) евра 
врз основа на Нотарски акт - Договор за засновање на 
заложно право врз недвижен имот ОДУ број 986/2022 
од 23.9.2022 година од нотарот Ана Дојчиновска.  

(47357) 

На ден 20.9.2022 година во Нотарската канцеларија 
на нотарот Ленче Каранфиловска од Штип е составен 
Нотарски акт – Анекс кон Договор за регистриран 
невладетелски залог на подвижен имот со својство на 
извршна исправа а во ОДУ број 778/22 помеѓу Комер-
цијална банка АД Скопје со седиште во Скопје на ули-
ца „Орце Николов“ број 3 со ЕМБС 4065573 и ЕДБ 
4030989254937, како заложен доверител, Друштво за 
трговија транспорт и услуги ДИВНА ДОО увоз-извоз 
Штип со седиште во Штип на булевар „ЈНА” број 6-3 
со ЕМБС 4183487 и ЕДБ 4029990114156, како должник 
и заложен должник, кој заложува заложува подвижен 
имот во јавната книга во Централен регистар на Репуб-
лика Македонија - Заложен регистар опишан по иден-
тификациски број 10720180000004 во Централен регис-
тар на Република Македонија - Заложен регистар за 
обезбедување од Договор за рамковен револвинг-кре-
дит лимит врз основа на заложно право број 02-100-
4875/2 на ден 28.12.2017 година изменет и дополнет со 
Анекс број 1 заведен кај заложниот доверител под број 
02-100-3531/2 од 19.8.2022 година, во износ од 
800.000,00 евра со рок на важење 19.8.2029 година.  

(47358) 
__________ 

  
Се продава нива - земјоделско земјиште сопстве-

ност на Зеќири Везире на 1/1 (едно/цело) и тоа: КП 
472, место викано „Ропшец“, култура 17000, класа 3, со 
површина од 463 м2, КП 473, место викано „Ропшец“, 
култура 11000, класа 6, со површина од 2353 м2 имот 
укнижен во Имотен лист број 30 за КО Чајлане, за цена 
од 139.500 денари.  

Се повикуваат соседите на горенаведеното зем-
јиште, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. Изјавите за прифаќањето на по-
нудата писмено да се достават до нотарот Башким 
Амети од Скопје на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 33, зграда 1, 
локал 8.                                                                     (47359) 

__________ 
  

Се продава нива - земјоделско земјиште сопстве-
ност на Зеќири Везире на 1/1 (едно/цело) и тоа: КП 
748, место викано „Ропшец“, култура н, класа 4, со 
површина од 1.731 м2, КП 748, место викано „Роп-
шец“, култура н, класа 5, со површина од 1.198 м2, КП 
749, место викано „Ропшец“, култура 15000, класа 3, со 
површина од 373 м2, имот укнижен во Имотен лист 
број 30 за КО Чајлане, за цена од 143.000 денари.  

Се повикуваат соседите на горенаведеното зем-
јиште, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. Изјавите за прифаќањето на по-
нудата писмено да се достават до нотарот Башким 
Амети од Скопје на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 33, зграда 1, 
локал 8.                                                                     (47360) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот – земјоделско земјиште 
кое се наоѓа на КП 1274, место викано/улица „Орман-
чето“, култура 16000, класа 5, површина 6.592 м2, соп-
ственост, за купопродажна цена со износ од 246.000 де-
нари, според Имотен лист 38 за КО Дебриште, сопстве-
ност на Зоран Стојанов, со живеалиште на во с. Де-
бриште, Росоман.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите) чие земјиште - недвижен имот гра-
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ничи со земјиштето што се продава, на горенаведениот 
недвижен имот, во рок од 8 (осум) дена од денот на об-
јавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Пане Нацев со седиште на ул. „Илинден-
ска“ бр. 34, Кавадарци.                                           (47361) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива во м. в. 
„Кукавица“ класа 2, право на недвижност 831 на КП 
бр. 954 со површина од 1.137 м2, запишана во Имотен 
лист бр. 516 КО Бориево вон град, сопственост на про-
давачот Ванчо Трајков од Бориево за вкупна купопро-
дажна цена од 2.000,00 евра (две илјади евра) во денар-
ска противвредност.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Елена Милушева Сапунџиева од Стру-
мица ул. „Ленинова“ бр. 42.                                   (47362) 

__________ 
   

Се продава нива - земјоделско земјиште сопстве-
ност на Зеќири Везире на 1/1 (едно/цело) и тоа: КП 
541, место викано „Ропшец“, култура 14000, класа 4, со 
површина од 2.565 м2, имот укнижен во Имотен лист 
број 30 за КО Чајлане, за цена од 160.000 денари.  

Се повикуваат соседите на горенаведеното зем-
јиште, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. Изјавите за прифаќањето на по-
нудата, писмено да се достават до нотарот Башким 
Амети од Скопје на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 33, зграда 1, 
локал 8.                                                                     (47363) 

__________ 
   

На ден 20.9.2022 година во Нотарската канцеларија 
на нотарот Ленче Каранфиловска од Штип е составен 
Нотарски акт - Договор за залог хипотека (со својство 
на извршна исправа) во ОДУ број 777/22, помеѓу Ко-
мерцијална банка АД Скопје со седиште во Скопје на 
улица „Орце Николов“ број 3 со ЕМБС 4065573 и ЕДБ 
4030989254937, како заложен доверител, Друштво за 
трговија, транспорт и услуги ДИВНА ДОО увоз-извоз 
Штип со седиште во Штип на булевар „ЈНА” број 6-3 
со ЕМБС 4183487 и ЕДБ 4029990114156, како должник 
и заложен должник, кој заложува недвижен имот во 
Имотен лист број 16397 за КО Штип 1 за обезбедување 
на Договор за рамковен револвинг-кредит лимит врз 
основа на заложно право број 02-100-4875/2 на ден 
28.12.2017 година изменет и дополнет со Анекс број 1 
заведен кај заложниот доверител под број 02-100-
3531/2 од 19.8.2022 година, во износ од 800.000,00 евра 
со рок на важење 19.8.2029 година.                      (47364) 

__________ 
   

Се продава нива - земјоделско земјиште сопстве-
ност на Вукелиќ Звонимир на 1/1 (едно/цело) и тоа: КП 
938, дел 1, место викано /, култура зз н, класа 2, со пов-
ршина од 213 м2, КП 938, дел 3, место викано ул. 
„103“, култура гз гиз, со површина од 185 м2, имот ук-
нижен во Имотен лист број 65999 за КО Волково, за 
цена од 646.800 денари.  

Се повикуваат соседите на горенаведеното зем-
јиште, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. Изјавите за прифаќањето на по-
нудата писмено да се достават до нотарот Башким 
Амети од Скопје на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 33, зграда 1, 
локал 8.                                                                     (47365) 

__________ 
   

Се објавува засновање на залог на недвижност во 
сопственост на заложниот должник Друштво за произ-
водство, промет и услуги ЦИЛЕ-ИНЖИЊЕРИНГ Цве-
тан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Кле-
ноец“ бр. 91, Карпош, Скопје, со Нотарски акт - Дого-
вор за хипотека на недвижен имот со својство на из-
вршна исправа ОДУ број 739/22 од 21.9.2022 година 
сочинет од нотарот Мери Весова, на стан во градба во 
Скопје, КО Ѓорче Петров 6, на КП 9242/3, влез 1, кат 
К1, стан број 8, со вкупна површина 41 м2 сопственост 
на заложниот должник според Лист за предбележување 
на градба број 98221 КО Ѓорче Петров 6, како обезбе-
дување на побарувањето на доверителот Халк банка 
АД Скопје, по Договор за станбен кредит 
КР2022/23532 од 18.8.2022 година, склучен со должни-
кот Марија Велковска од Скопје, на износ од 40.000,00 
евра.                                                                          (47366) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште во сопственост на 
Фиданцо Стоименовски од Делчево и тоа: КП бр. 967 
на место викано „Штежарник“, култура зз н, класа 8, со 
површина од 5.926 м2 и КП бр. 968 на место викано 
„Штежарник“, култура ш ш, класа 5, со површина од 
1.740 м2, од Имотен лист број 491 КО Очипала, за 
вкупна цена од 8.000,00 евра во денарска противвред-
ност по средниот курс на НБ на РСМ.  

Се повикуваат сите лица кои согласно со Законот за 
земјоделското земјиште имаат право на првенствено 
купување (заедничките сопственици, сосопствениците 
и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Богданка Димитровска од Делчево, бу-
левар „Македонија“ бр. 43.                                    (47367) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот – земјиште построено на 

КП 611, место викано/улица Рамниште, катастарска 
култура 11000, катастарска класа 5, со површина од 
9.465 м2, видно од Имотен лист број 117 за КО 
Мршевци, сопственост на Стојановиќ Мирослав, по це-
на од 47.325,00 евра. Врз основа на член 15 од Законот 
за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 
135/07 од 8.11.2007) се повикуваат граничарите, сосе-
дите чие земјиште граничи со земјиштето што се про-
дава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на 
огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено. Изјавите за прифаќање-
то на понудата да се достават до нотарот Анастасија 
Петреска ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 29/1-000, 1000, 
Скопјe.                                                                      (47368) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште во сопственост на 
Дарко Тодоровски од Делчево и тоа: КП бр. 3961 на 
место викано „Сирма Јованица“, култура зз л, класа 5, 
со површина од 604 м2, КП бр. 3962 на место викано 
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„Сирма Јованица“, култура зз л, класа 5, со површина 
од 1.046 м2 и КП бр.3963 на место викано „Гуштер 
кладенец“, култура зз л класа 6, со површина од 12.956 
м2 од Имотен лист број 11993 КО Ветрен, за вкупна 
цена од 100.000,00 евра во денарска противвредност по 
средниот курс на НБ на РСМ.  

Се повикуваат сите лица кои согласно со Законот за 
земјоделското земјиште имаат право на првенствено 
купување (заедничките сопственици, сосопствениците 
и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Богданка Димитровска од Делчево, бу-
левар „Македонија“ бр. 43.                                    (47369) 

__________ 
   

Врз основа Нотарски акт - Договор за залог на нед-
вижен имот и идна градба заведен под ОДУ бр. 
261/2022 од 13.9.2022 година, сочинет од нотарот Јад-
ранка Коцевска Свети Николе, склучен помеѓу НЛБ 
банка АД Скопје, ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, 1000 Скопје 
со ЕМБС 4664531, како заложен доверител и Друштво 
за производство, трговија и услуги МЗЗ БИОМАСНА 
ЕЛЕКТРАНА ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на 
ул. „Влае“ бр. 87 приземје Скопје, Карпош со ЕМБС 
7387784 како должник-заложен должник и Друштво за 
производство, трговија и услуги МЗ2 ЕНЕРГАНА ДОО 
увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Влае“ бр. 87 при-
земје Скопје, Карпош со ЕМБС 7276958, како заложен 
должник, воспоставено е заложно право на недвижен 
имот (идна недвижност) прв ред објект во градба сог-
ласно со Лист за предбележување бр. 1042 за КО Амза-
бегово вон град, според Лист В: КП 624/44 влез 1 кат 
ПР број 1 во отворена површина од 324 м2, КП 624/44 
влез 1 кат ПР број 1 со површина од 50 м2, КП 624/44 
влез 1 кат ПР број 1 со површина од 35 м2, КП 624/44 
влез 1 кат ПР број 1 во површина од 96 м2 и земјиште 
со право на сопственост (со сите прирастоци и припа-
доци)-КП 624/44 м. в. „Гладна култура“ гз гнз со пов-
ршина од 5.927 м2, видно од Имотен лист бр. 1074 за 
КО Амзабегово вон гр. ред на обезбедување прв на 
Енергана-когенеративна електрана на биомаса за про-
изводство на електрична енергија во градба во близина 
на Свети Николе (со сите прирастоци и припадоци) КП 
624/40 влез 1 кат ПР број 0 со отворена површина од 
324 м2, КП 624/40 влез 1 кат ПР број 1 со површина од 
132 м2, КП 624/40 влез 1 кат ПР број 1 во површина од 
50 м2, КП 624/44 влез 1 кат ПР број 1 во површина од 
96 м2, видно од Лист за предбележување бр. 1047 за 
КО Амзабегово вон град и земјиште со право на соп-
ственост (со сите прирастоци и припадоци)-КП 624/40 
м. В Гладна култура гз гнз со површина од 4.650 м2, 
видно од Имотен лист бр. 1034 за КО Амзабегово вон 
гр. заради обезбедување на паричното побарување на 
банката во износ од 145.500.500 денари.              (47370) 

__________ 
 

Над недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, лоциран 
на КП број 2950, дел 4, влез 1, кат К7, број 57, намена 
на посебен дел од зграда стан, со внатрешна површина 
45 м2, КП број 2950, дел 4, влез 1, кат К7, број 57, на-
мена на посебен дел од зграда пп, со внатрешна пов-
ршина 3 м2, евидентиран во Лист за предбележување 
на градба број 60346 за КО Кисела Вода 1, во сопстве-
ност на заложниот должник ТРИМ И ЛУМ ДООЕЛ 
Струга, со ЕМБС 6150551, заснован е залог со Солем-
низација - Потврдување на приватна исправа - Договор 
за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на 
извршна исправа, врз основа на Договор за станбен 

кредит ОДУ бр. 516/2022 од 20.9.2022 година, од нота-
рот Муамет Шеху од Скопје, во корист на заложниот 
доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедува-
ње на парично побарување со износ од 52.000 евра, да-
дени од страна на Стопанска банка АД Скопје, зголе-
мена за износот на споредните побарувања, а кое поба-
рување произлегува од Договорот за кредит за купува-
ње на станбен простор кое заложно право е запишано 
во Агенција за катастар на недвижности на РСМ - 
Скопје.                                                                      (47371) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за хипотека, 
составен од нотарот Анита Адамческа, под бр. ОДУ 
670/22 на 20.9.2022 година, склучен помеѓу ТТК банка 
АД Скопјe, како заложен доверител, Гоце Павловски, 
како должник и Друштво за градежништво и трговија 
МОДИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, како зало-
жен должник, запишано е заложно право, како обезбе-
дување на побарувањето на заложниот доверител, во 
износ од 50.000,00 евра, кое произлегува од Договор за 
супер станбен кредит бр. К2021/6853, на 1.9.2021 го-
дина, врз иден недвижен имот, запишан во Лист за 
предбележување на градба број 112708, за КО Кисела 
Вода 2, како КП 755/35, реден број 46, број на зграда 2, 
влез 2, кат К1, број 12, намена на посебен дел од зграда 
- стан, со внатрешна површина од 53 м2 и КП 755/35, 
реден број 47, број на зграда 2, влез 2, кат К1, број 12, 
намена на посебен дел од зграда - помошни површини 
(тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површина од 5 
м2.                                                                             (47372) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
2113, катастарска култура ЗЗ Л, класа 6, на м. в. 
„Oграѓе“ со површина од 842 м2, запишана во Имотен 
лист број 121 за КО Пожаране, како и КП бр. 2127, ка-
тастарска култура Ш З, класа 3, на м. в. „Стожји 
Млаки“ со површина од 949 м2, КП бр. 2135, катастар-
ска култура ПС, класа 4, на м. в. „Стожји Млаки“, со 
површина од 761 м2 и КП бр. 2136, катастарска култу-
ра Ш, класа 4, на м. в. „Стожји Млаки“, со површина 
од 1.510 м2, запишана во Имотен лист број 100003 за 
КО Пожаране, сопственост на Здружение Институт за 
развој на заедницата Тетово со седиште на ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 96, Тетово, со ЕМБС 5752736, за купоп-
родажна цена од 40.670 денари.  

Се повикуваат сите лица кои согласно со чл. 15 ст. 
1 од Законот за земјоделско земјиште („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 135/2007), имаат право на првенствено 
купување, (заедничките сопственици, сосопствениците 
и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Драгица Златевска од Гостивар кеј 
„Братство-единство“ бр. 5-А.                                (47373) 

__________ 
   

Се продава недвижност што претставува: КП бр. 772 
дел.1 м. в. „Ворека“, кат. култ. н кл.6 со П=2.773 м2, зав. 
во Лист Б во Имотен лист бр. 44 за КО Јагол, за вкупна 
купопродажна цена од 90.000 денари, сопственост на Јан-
коски Горан од Кичево ул. М. Милески бр. 17.  

Се известуваат граничарите на горенаведената ка-
тастарска парцела дека се продава и во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, ќе го губат правото на првенство.  

Изјавата со понудите да се испратат до нотарот Иса 
Ајдини од Кичево ул. „К. Ј. Питу“ б. б.                (47374) 
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Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог - хи-
потека врз недвижност (со својство на извршна ис-
права) составен од нотарот Васил Кузманоски од 
Охрид под ОДУ реден број 580/22 од 14.9.2022 година, 
склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје со седиште на 
ул. „Мајка Тереза“ број 1, Скопје, Центар, како зало-
жен доверител, Лилјана Палоска од Охрид, со адреса 
на ул. „Галичица“ бр. 41, Охрид и Петар Палоски од 
Охрид, со адреса на ул. „Наум Охридски“ б. б., Пеш-
тани, Охрид како должници и Венера Стојоска од 
Охрид, со адреса на ул. „Галичица“ бр. 14, Охрид, Кли-
ме Стојоски од Охрид, со адреса на ул. „Галичица“ бр. 
14, Охрид и Друштво за услуги трговија и производ-
ство ТРПЕ ИНВЕСТ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид со се-
диште на ул. „Партизанска“ бр. 7, Охрид, како заложни 
должници засновано е и заложно право-хипотека врз 
следниот недвижен имот сопственост на заложниот 
должник Друштво за услуги трговија и производство 
ТРПЕ ИНВЕСТ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид по Лист за 
предбележување на градба број 189727 за КО Охрид 3 
и тоа: број на катастарска парцела (основен/дел) 16678:  

-Реден број 14, број на зграда 1, влез 1, кат К3, број 
16, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг 
објект - помошни површини (тераса, логија, балкон), со 
внатрешна површина од 4 м2;  

-Реден број 15, број на зграда 1, влез 1, кат К3, број 
16, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг 
објект - стан, со внатрешна површина од 50 м2, а зара-
ди обезбедување на Договор број КР2022/71165 за 
одобрување на златен станбен кредит, склучен во 
Охрид, на ден 12.9.2022 година во износ од 91.000,00 
евра во денарска противвредност.                        (47375) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Анекс Договор број 2 
кон Нотарски акт - Договор за залог - хипотека врз нед-
вижност (со својство на извршна исправа) ОДУ книга 
VIII реден број 103/15 од 2.3.2015 година од нотарот Ва-
сил Кузманоски, составен под ОДУ реден број 582/22 од 
14.9.2022 година од нотарот Васил Кузманоски од 
Охрид, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје со 
седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 7, Скопје, како за-
ложен доверител и Трговско друштво за производство и 
трговија-Трпеноски Лазар-ВОРАЈ-Охрид ДОО со се-
диште на ул. „Јане Сандански“ бр. 159, Охрид, како 
должник-заложен должник извршени се промени во за-
пишаното заложно право со засновање на заложно право 
од нареден ред, односно се заснова и ново заложно пра-
во - хипотека врз следниот недвижен имот сопственост 
на должникот-заложен должник и тоа:  

1. Заложно право од нареден ред врз недвижен 
имот по Имотен лист број 82815 за КО Охрид 1 според 
Лист В и тоа:  

- КП број 8035, дел 0, на адреса „Туристичка“, број 
на зграда 1, намена на зграда - згради во останато сто-
панство, влез 1, кат ПРИ, број 1, со внатрешна површи-
на од 218 м2, право на недвижност 831;  

2. Заложно право од прв ред врз недвижен имот по 
Имотен лист број 3131 за КО Охрид 2 според лист В и 
тоа:  

-КП број 8778, дел 10, на адреса „Железничка“, број 
на зграда 4, намена на зграда-Б4, влез 1, кат ПР, број -, 
намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна пов-
ршина од 596 м2, право на сопственост;  

-КП број 8778, дел 10, на адреса „Железничка“, број 
на зграда 4, намена на зграда-Б4, влез 2, кат ПР, број -, 
намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна пов-
ршина од 17 м2, право на сопственост;  

-КП број 8778, дел 10, на адреса „Железничка“, број 
на зграда 4, намена на зграда-Б4, влез 1, кат ПР, број -, 
намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна пов-

ршина од 88 м2, право на сопственост, а заради обезбе-
дување на Договор за мултивалутна кредитна рамка 
број 20/2501-322 од 26.2.2015 година, Анекс број 1 кон 
Договор за мултивалутна кредитна рамка заведен кај 
СБ под број 20/2501-322 од 26.02.2015 година заверен 
под број 20/2501-1697 од 29.12.2016 година, Анекс број 
2 кон Договор за мултивалутна кредитна рамка заведен 
кај СБ под број 20/2501-322 од 26.2.2015 година заве-
рен под број 20/2501-462 од 3.4.2017 година, Анекс 
број 3 кон Договор за мултивалутна кредитна рамка за-
веден кај СБ под број 20/2501-322 од 26.02.2015 година 
заверен под број 20/2501/20-863 од 10.7.2017 година, 
Анекс број 4 кон Договор за мултивалутна кредитна 
рамка заведен кај Стопанска банка АД Скопје под број 
20/2501-322 од 26.2.2015 година, склучен на ден 
28.9.2017 година, Анекс број 5 кон Договор за мулти-
валутна кредитна рамка заведен кај Стопанска банка 
АД Скопје под број 20/2501-322 од 26.2.2015 година, 
склучен на ден 27.11.2018 година со број 20/2501-1086 
од 27.11.2018 година, Анекс број 6 кон Договор за мул-
тивалутна кредитна рамка заведен кај Стопанска банка 
АД Скопје под број 20/2501-322 од 26.2.2015 година, 
склучен на ден 13.12.2018 година со број 20/2501-1160 
од 13.12.2018 година, Анекс број 7 кон Договор за мул-
тивалутна кредитна рамка заведен кај Стопанска банка 
АД Скопје под број 20/2501-322 од 26.2.2015 година, 
склучен на ден 26.11.2019 година со број 20/2501-1430 
од 26.11.2019 година и Анекс број 8 кон Договор за 
мултивалутна кредитна рамка заведен кај Стопанска 
банка АД Скопје под број 20/2501-322 од 26.2.2015 го-
дина, склучен на ден 19.5.2021 година со број 20/2501-
420 од 19.5.2021 година.                                         (47376) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1061/22 од 16.9.2022 г., од нотарот 
Анастасија Петреска склучен меѓу Стопанска банка АД 
Скопје, како заложен доверител и Шпаркасе банка АД 
Скопје ул. „Васил Иљоски“ бр. 14, Скопје со ЕМБС 
4558669, како заложен должник, се врши упис на хипо-
тека од прв ред врз недвижен имот со сите сегашни и 
идни припадоци и прирастоци, КП 1616/1, адреса ул. 
„Лазо Трповски“ бр. 88, број на зграда 1, намена на 
зграда А2-2, влез 17, кат ПР, број 1, ДП со внатрешна 
површина од 100 м2 и КП 1616/1, адреса ул. „Лазо Тр-
повски“ бр. 88, број на зграда 1, намена на зграда А2-2, 
влез 8, кат ПР, број 2, ДП со внатрешна површина од 
26 м2, запишани во Имотен лист број 960717 за КО 
Чаир, 154/10709 идеален дел од недвижен имот што им 
припаѓа на погорецитираните деловни простори, запи-
шани во Имотен лист број 93360 за КО Чаир, недвижен 
имот со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци, 
КП 1082/2, адреса „Кемал Сејфула“ б. б., број на зграда 
1, намена на зграда А2-2, влез 3, кат К4, број 17, ПП со 
површина од 3 м2 и КП 1082/2, адреса „Кемал Сеј-
фула“ б. б., број на зграда 1, намена на зграда А2-2, 
влез 3, кат К4, број 17, СТ со површина од 49 м2, запи-
шани во Имотен лист број 961139 за КО Чаир, соодве-
тен дел од земјиште што му припаѓа на стан и помош-
ни површини бр. 17, влез 3, кат К4, запишани во Имо-
тен лист број 961139 за КО Чаир, со сите сегашни и ид-
ни припадоци и прирастоци запишан во Имотен лист 
број 92813 за КО Чаир, соодветен дел од недвижен 
имот што му припаѓа на стан и помошни површини бр. 
17, влез 3, кат К4, запишани во Имотен лист број 
961139 за КО Чаир, со сите сегашни и идни припадоци 
и прирастоци запишани во Имотен лист број 961034 за 
КО Чаир, со износ на обезбеденото побарување 
65.000,00 евра, видно од Договор за одобрување на 
станбен кредит број 3043430434 од 20.7.2022 г. (47377) 
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Се продаваат 370/3531 идеални делови од недвижен 
имот - земјоделско земјиште заведено на КП бр. 1765 
дел 108, место викано „Бостаниште“, катастарска кул-
тура ЗЗ Н, катастарска класа 2, со површина од 3.531 
м2, право на недвижност 831, во КО МИСЛЕШЕВО 
вон град, опишано во Имотен лист бр. 3523 за КО 
МИСЛЕШЕВО вон град, за купопродажна цена во из-
нос од 2.000,00 евра во денарска противвредност, во 
сопственост на лицето Ахмед Хоџа со живеалиште во 
Струга, на ул. „Зуфер Мусиќ“ бр. 7.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување: сосопствениците, заедничките соп-
ственици 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 из-
јаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Беса Кадриу, со седиште на кеј „8 Ноем-
ври“ бр. 1, влез 2, кат приз., Струга.                     (47378) 

_________ 
  

Се продава недвижниот имот со следниве катастар-
ски индикации, Лист Б: КП 300, дел 1, место викано 
„Грашарка“, катастарска култура 11000, класа 4, со 
површина од 2.722 м2, право на сопственост, опишано 
по Имотен лист број 1089 на КО Стенче, во сопстве-
ност на продавачот Нијази Исеини, за вкупна купопро-
дажна цена од 170.000 денари.  

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

Во спротивно, го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-

ват до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. 
„Илинденска“ бр. 69 лок. 1 и 2, Тетово.               (47379) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот на КП бр. 533, .м в. „Ли-
вада“, кат. култура зз/л, к. кл. 4, П=483 м2, сосопстве-
ност, заведена во Имотен лист бр. 42 за КО Колибари, 
за купопродажна цена во износ од 150.000 денари, а кој 
имот е во сосопственост на по 1/2 идеален дел на лица-
та Адил Далипи и Јетон Далипи, двајцата од с. Коли-
бари, Кичево.  

Се повикуваат сопствениците/сосопствениците на 
соседните парцели (граничари со земјиштето), како за-
интересирани купувачи-соседи, во рок од 8 (осум) дена 
од објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата.  

Доколку заинтересираните купувачи-соседи, не се 
јават во наведениот рок, го губат правото на првенстве-
но купување.  

Писмените изјави-понуди да се достават до нотар 
Ахмет Халими од Кичево, бул. „Ослободување“ бр. 31-
1.                                                                               (47380) 

_________ 
   

Се продава недвижниот имот со следниве катастар-
ски индикации, Лист Б: КП 139, место викано „Кра-
иште“, катастарска култура 11000, класа 8, со површи-
на од 4.002 м2, право на 831 и КП 140, место викано 
„Краиште“, катастарска култура 31500, со површина од 
331 м2, право на 831, опишано по Имотен лист број 76 
на КО Селце Кеч, во сопственост на продавачот Зурап 
Зилбеари, за вкупна купопродажна цена од 5.000 де-
нари.  

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

Во спротивно, го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-

ват до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. 
„Илинденска“ бр. 69 лок. 1, и 2 Тетово.               (47381) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
4129, место викано „Падина“, катастарска култура зз / 
н, класа 4, вкупна површина 2.414 м2 запишано во 
Имотен лист бр. 2189 во КО Сушица сопственост на 
Никола Јанев од Сушица, за вкупна купопродажна це-
на од 169.500 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Надица Чаушевска Заева, ул. „Лени-
нова“ бр. 3, Струмица.                                            (47382) 

__________ 
  

Се продаваат 16/24 идеални делови од недвижниот 
имот со следниве катастарски индикации, Лист Б: КП 
2573, место викано „Ограде“, катастарска култура ЗЗ, 
Н, класа 3, со површина од 5.214 м2, право на сосоп-
ственост, опишано по Имотен лист број 3 на КО Доб-
роште вон гр. реон.  

Се продаваат 16/24 идеални делови од недвижниот 
имот со следниве катастарски индикации, Лист Б: КП 
2545, дел 1, место викано „Ограде“, катастарска култу-
ра 11000, класа 3, со површина од 5.549 м2, право на 
832, КП.2545, дел 2, место викано „Пороиште“, катас-
тарска култура 11000, класа 3, со површина од 2.299 
м2, право на 832 и КП.2545, дел 3, место викано „Поро-
иште“, катастарска култура 11000, класа 3, со површи-
на од 53 м2, право на 832, опишано по Имотен лист 
број 3 на КО Доброште.  

Се продаваат 6/48 идеални делови од недвижниот 
имот со следниве катастарски индикации, Лист Б: КП 
2574, место викано „Пороиште“, катастарска култура 
ЗЗ, Н, класа 3, со површина од 4.503 м2, право на со-
сопственост, опишано по Имотен лист број 332 на КО 
Доброште вон гр. реон, сите во сопственост на прода-
вачот Маринко Стојановски, за вкупна купопродажна 
цена од 170.000 долари.  

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

Во спротивно, го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-

ват до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. 
„Илинденска“ бр. 69 лок. 1 и 2, Тетово.               (47383) 
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Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог – 
хипотека врз недвижност (со својство на извршна ис-
права) составен од Климент Кузманоски заменик нотар 
на нотарот Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ ре-
ден број 592/22 од 19.9.2022 година, склучен помеѓу 
Силк Роуд банка АД Скопје со седиште на ул. „Даме 
Груев“ бр. 1, Скопје, Центар, како заложен доверител и 
Друштво за деловни и менаџмент консултантски актив-
ности ТОДОРОВСКИ КОНСАЛТИНГ Скопје ДООЕЛ 
со седиште на ул. „Ташко Караџа“ бр. 12/3-20, Скопје, 
Гази Баба, како должник-заложен должник, засновано 
е заложно право - хипотека врз следниот недвижен 
имот:  

1. Недвижен имот по Имотен лист број 4105 за КО 
Велгошти според Лист В:  

-КП број 726, дел 4, на адреса „Под лозја“ бр. на 
зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат К 1, број 2, 
намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна пов-
ршина од 38 м2;  

-КП број 726, дел 4, на адреса „Под лозја“ бр. на 
зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат К 1, број 2, 
намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна 
површина од 18 м2;  

-КП број 726, дел 4, на адреса „Под лозја“ бр. на 
зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, број 1, 
намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна пов-
ршина од 56 м2;  

-КП број 776, дел 9, на адреса „Св. Петка“, бр. на 
зграда 1, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, 
намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна пов-
ршина од 2 м2;  

-КП број 776, дел 10, на адреса „Св. Петка“, бр. на 
зграда 1, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, 
намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна пов-
ршина од 2 м2;  

-КП број 986, дел 7, на адреса „Св. Петка“, бр. на 
зграда 1, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, 
намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна пов-
ршина од 28 м2;  

2. 21/41 идеални делови од недвижен имот по Имо-
тен лист број 4104 за КО Велгошти според Лист Б тоа:  

-КП број 776, дел 10, на место викано „Св. Петка“, 
катастарска култура гз зпз 1, класа 7, со површина од 3 
м2;  

-КП број 776, дел 9, на место викано „Св. Петка“, 
катастарска култура гз зпз 1, класа 7, со површина од 4 
м2;  

-КП број 986, дел 7, на место викано „Св. Петка“, 
катастарска култура гз зпз 1, класа 7, со површина од 
34 м2;  

3. 18/73 идеални делови од недвижен имот по Имо-
тен лист број 4103 за КО Велгошти според лист Б и 
тоа:  

-КП број 726, дел 4, на место викано  „Под лозја“ 
катастарска култура гз зпз 1, со површина од 73 м2;  

4. Недвижен имот по Имотен лист број 714 за КО 
Велгошти според лист Б и тоа:  

-КП број 725, дел 2, на адреса „Под лозја“ катастар-
ска култура зз лз, класа 5, со површина од 286 м2;  

-КП број 726, дел 2, на адреса „Под лозја“ катастар-
ска култура зз н, класа 8, со површина од 168 м2, а за-
ради обезбедување на Договор за одобрување на рам-
ковен револвинг-кредит лимит со арх. бр. 15-3829 од 
12.9.2022 година, склучен во Скопје на ден 12.9.2022 
година во износ од 50.000,00 евра (педесет илјади евра) 
во денарска противвредност.                                 (47384) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт –Договор за залог врз 
недвижен имот со својство на извршна исправа (Дого-
вор за хипотека) ОДУ бр. 1643/2022 од 22.9.2022 год., 
подготвен од нотарот Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, 

склучен меѓу Шпаркасе банка АД Скопје, со седиште 
на улица „Орце Николов“ број 54 Скопје, Центар, со 
ЕМБС 4558669, како заложен доверител Лилјана Рис-
товска од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Вр-
поле“ бр. 5-А, Скопје, Аеродром, како корисник на 
кредит или должник-иден заложен должник, Роберт 
Ристовски од Скопје, со адреса на живеење на ул. Вр-
поле бр.5А Скопје, Аеродром, како гарант-платец на 
кредитот или согласна страна на должникот иден зало-
жен должник и Друштво за трговија и градежништво 
НЃ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со се-
диште на ул. „Венијамин Мачуковски“ бр. 1А/2, лок. 3, 
Скопје, Аеродром, со ЕМБС 5549507 и ЕДБ 
4030001423348, како заложен должник, засновано е за-
ложно право врз недвижен имот запишан во Лист за 
предбележување на градба број 62613 за КО Кисела 
Вода 1 во Агенција за катастар на недвижности по ос-
нов на Нотарски акт – Договор за залог врз недвижен 
имот со својство на извршна исправа (Договор за хипо-
тека) ОДУ бр. 1643/2022од 22.9.2022 год., подготвен од 
нотарот Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје при што изно-
сот на главницата е 69.000,00 евра (шеесет и девет ил-
јади евра).                                                                (47385) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт –Договор за залог врз 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
број 1641/2022 од 22.9.2022 година, сочинет од нотарот 
Зафир Хаџи- Зафиров во Скопје, склучен меѓу НЛБ 
банка АД Скопје со седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 
1, Скопје, Центар, со ЕМБС 4664531 како заложен до-
верител, Дарко Велковски од Скопје, со адреса на жи-
веење на ул. „Локов“ бр. 28/1-24, Скопје, како должник 
и Друштво за градежништво, трговија и услуги УРБАН 
– СИТИПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„Мишко Михајловски“ бр. 15-1/2, Скопје, Кисела Вода, 
со ЕМБС 6790275 и ЕДБ 4058012513340, како заложен 
должник, засновано е заложно право врз недвижен 
имот Лист за предбележување на градба број 63000 за 
КО КИСЕЛА ВОДА 1 во Агенција за катастар на нед-
вижности по основ на Нотарски акт –Договор за залог 
врз недвижен имот со својство на извршна исправа 
ОДУ број 1641/2022 од 22.9.2022 год., сочинет од нота-
рот Зафир Хаџи-Зафиров во Скопје, при што износот 
на главницата е 2.553.000 денари.                         (47386) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - нива во место 
викано „Село“, класа 6, право на недвижност на КП бр. 
3053, со површина од 1.383 м2, запишана во Имотен 
лист број 247 за КО Д. Липовиќ, во сопственост на Ни-
кола Николов од Пирава, Валандово за цена од 180.000 
денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (47387) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - нива во место 
викано „Дедински пат“, класа 3, право на недвижност 
на КП бр. 3787, со површина од 344 м2, запишана во 
Имотен лист број 2348 за КО Радоивш вон град, во 
сопственост на Соња Аврамова од Радовиш за цена од 
100.000 денари.  
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Се повикуваат лицата кои согласно со чл. 15, став 1 
од Законот за земјоделскo земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 135/2007) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава) на посочениот недвижен имот, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство на купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (47388) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1949, дел 2, место викано/улица „Плоча“, катастарска 
култура н, класа 5, со површина од 2.545 м2 опишана 
во Имотен лист број 378 за КО Добрушево вон град, со 
дел на посед 1/1, во сопственост на Димче Поповски од 
Битола, ул. „7 Јули“ бр. 43 и Методија Поповски од Би-
тола, ул. „7 Јули“ бр. 43 и се продава за цена од 750 ев-
ра во денарска противвредност.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите, кои грани-
чат со наведената парцела, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. Изјавите за 
прифаќањето на понудата да се достават до нотарот 
Симона Талевска од Битола, ул. „Фуштани“ бр. 12, 
влез 1, кат ПР, Битола.                                            (47389) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1949, дел 1, место викано/улица „Плоча“, катастарска 
култура зз, н, класа 5, со површина од 2.529 м2 опиша-
на во Имотен лист број 1078 за КО Добрушево вон 
град, со дел на посед 1/1, во сопственост на Драги Сми-
левски од Австралија и се продава за цена од 750 евра 
во денарска противвредност.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите, кои грани-
чат со наведената парцела, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. Изјавите за 
прифаќањето на понудата да се достават до нотарот 
Симона Талевска од Битола, ул. „Фуштани“ бр. 12, 
влез 1, кат ПР, Битола.                                            (47390) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1384, место викано/улица „Плоча“, катастарска култу-
ра 11000, класа 5, со површина од 5.642 м2, опишана 
во Имотен лист број 25 за КО Добрушево вон град, со 
дел на посед 21/27, во сопственост на Веле Поповски 
од Битола, бул. „1-ви Мај“ бр. 2-2 и се продава за цена 
од 1.500 евра во денарска противвредност.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите, кои грани-
чат со наведената парцела, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. Изјавите за 
прифаќањето на понудата да се достават до нотарот 
Симона Талевска од Битола, ул. „Фуштани“ бр. 12, 
влез 1, кат ПР, Битола.                                            (47391) 

Се заложува недвижниот имот сопственост на 
Друштво за производство трговија услуги и градеж-
ништво ЕВРО ПОРТАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со 
седиште на ул. Сирма Војвода бр.98, Охрид, со ЕМБС 
7329016 и тоа недвижен имот идна градба со сите при-
падоци и прирастоци кој се наоѓа во Скопје, на ул. „Бу-
димпештанска“ бр. 11-А, КО КАРПОШ, КП 3655 и тоа:  

-КП 3655, влез 1, Кат K2, број 2, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни 
површини (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 11 
м2;  

-КП 3655, влез 1, Кат K2, број 2, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект - стан, со 
површина од 130 м2 сопственост на заложниот долж-
ник видно од Лист за предбележување на градба број 
89273 за КО КАРПОШ, издаден од АКН-Центар за ка-
тастар Скопје, се воспоставува заложно право - хипоте-
ка со Договор за обезбедување на парично побарување 
со засновање регистриран залог солемнизиран под број 
ОДУ 926/22 на 2.9.2022 година од нотарот Симон За-
фироски од Скопје, во корист на заложниот доверител 
Небојша Баткоски од Вевчани, со живеалиште во с. 
Вевчани, Струга, за обезбедување на парично побару-
вање.                                                                         (47392) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа во 
КО Росоман, КП бр. 4050, дел 14, место викано „Ко-
шари“, катастарска култура зз, ов, класа 1, со вкупна 
површина од 4.050 м2, заведено во Имотен лист бр. 
2882 за КО Росоман, за вкупна цена од 2.900 евра во 
денарска противвредност, во сопственост на Ѓоргова 
Македонка од Росоман.  

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

Изјавата за прифаќањето на понудата да ја достават 
до нотарот Роза Алексова, ул. „4 Јули“ бр. 3, Кава-
дарци.                                                                       (47393) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот заведен во Имотен лист 
број 3680 за КО Октиси вон град, КП број 3355 на мес-
то викано/улица „Стегоица“ катастарска култура зз н, 
катастарска класа 2, со површина од 619 м2, сопстве-
ност на Асан Дервишоски од с. Октиси, Струга, за ку-
попродажна цена од 180.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Вирѓинија Баута, кеј „8 Ноември“ згр. 
1/Б/5-13, Струга.                                                      (47394) 

__________ 
   

Се продава недвижниот имот сопственост на Мари-
ца Китановска од Битола ул. „Анести Пановски“ бр. 
12-14 што претставува 1/1 од недвижниот имот заведен 
во Лист Б од Имотен лист број 87 за КО Добрушево 
вон град застроен врз: КП бр. 4097 место викано/улица 
„Трска“ катастарска култура 11000, класа 5, површина 
1.488 м2, КП бр. 1272 место викано/улица „Плоча“ ка-
тастарска култура 14000, класа 4, површина 1.191 м2, 
за купопродажна цена од 300,00 (триста) евра во денар-
ска противвредност.  
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Се повикуваат лицата кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава) посочени во недвижниот имот, во рок 
од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Маринчо Велјановски од Битола, бул. 
„1 Мај“ бр. 208, Битола.                                         (47395) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот нa КП 537 м. в. „Сурли-
на маала“, култура зз н, класа 3, површина 2.558 м2, за-
пишан во Имотен лист број 105 за КО Одрено со дел на 
посед на 1/1 на име на продавачот. Вкупната купопро-
дажна цена е во износ од 830.250,00 денари.  

Сите заинтересирани купувачи (сосопственици и 
соседи) може да се јават во рок од 8 (осум) дена од об-
јавувањето на огласот на продавачот Горан Пешевски 
од Скопје со живеалиште на ул. „30“ бр. 27, Радишани, 
Општина Бутел, Скопје или во нотарската канцеларија 
на нотарот Весна Митровска од Крива Паланка на ул. 
„Св. Јоаким Осоговски“ бр. 162-2.                        (47396) 

__________ 
   

Се објавува обезбедување со заложно право на па-
ричните средства со износ од 100.000,00 евра, а врз ос-
нова на склучен Договор бр. RM2022/522 за одобрува-
ње на рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на 
заложно право на недвижен имот склучен на ден 
22.9.2022 година и Нотарски акт - Договор за залог - 
хипотека ОДУ бр. 464/22 од 22.9.2022 година од нота-
рот Фатмир Ајрули, склучен помеѓу Халк банка АД 
Скопје, како заложен доверител и должникот Друштво 
за трговија и услуги АЛБ ИНВЕСТ ХОУЗЕ ДООЕЛ 
Скопје, со што се воспоставува заложно право врз 
следниот недвижен имот: 352/2223 идеални делови од 
земјиште КП основен 11506, дел 1, место викано/улица 
„Сарај“, култура дм, со површина од 500 м2, КП осно-
вен 11506, дел 1, место викано/улица „Сарај“, култура 
зпз 1, со површина од 437 м2, КП основен 11506, дел 1, 
место викано/улица „Сарај“, култура н, класа 2, со пов-
ршина од 1.286 м2, објект на КП основен 11506, дел 1, 
адреса (улица и куќен број на зграда) „Сарај“, бр. на 
зграда/друг објект 1, намена на згр. А1, влез 1, кат СУ, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, 
со натрешна површина од 352 м2, запишани во Имотен 
лист бр. 9506 за КО Сарај со право на сопственост на 
заложниот должник Трговско друштво за производство 
и застапување ТОХЕМ ДООЕЛ Скопје ул. „Атинска“ 
бр. 10, Скопје, Карпош а во корист на заложниот дове-
рител Халк банка АД Скопје, со седиште во Скопје на 
ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Центар.          (47398) 

__________ 
  

Се продава земјиште сопственост на Горан Сотиро-
ски од Долно Лакочереј Охрид, по Имотен лист број 70 
за КО Долно Лакочереј вон гр., опишано во Лист Б 
како: KП 320, м. в. „Лаг“, катастарска култура 11000, 
класа 2, со површина од 1.256 м2, за вкупна сума од 
178.350 денари.  

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие зем-
јиште се граничи со земјиштето што се продава, и сите 
заинтересирани во рок од 8 (осум) дена од денот на об-
јавувањето 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 понудите да се доста-
ват до нотарот Мирче Ристески од Охрид, бул. „Турис-
тичка“ бр. 50/4-2, лам. 2, лок. 8, Охрид.               (47399) 

Се продава 2/6 идеален дел од земјоделско земјиш-
те - шума, запишано на КП бр. 1632, дел 1, место вика-
но „Умата“, катастарска култура ш, ш класа 4 со пов-
ршина од 1293, 2/6 идеални делови од земјоделско зем-
јиште - лозја запишано на КП бр. 1632 дел 2, место ви-
кано „Умата“, катастарска култура зз, лз, класа 4, со 
површина од 2.684 м2, 2/6 идеални делови од земјодел-
ско земјиште - шума запишано на КП бр. 1634, место 
викано „Умата“, катастарска култура ш, ш, класа 4 со 
површина од 520 м2, според Имотен лист бр. 839 за КО 
Ресава за купопродажна цена со износ од 500 евра во 
денарска противвредност, сосопственост на Цандо Јо-
ванова од Кавадарци ул. „Бел камен“ 1-4.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување: соседите чиешто земјиште се грани-
чи со земјиштето што се продава, сосопствениците и 
заедничките сопственици, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се из-
јаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Марија Лазова-Ѓорчева со седиште на 
ул. „7 Септември“ бр. 41, Кавадарци.                   (47400) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште заведено на КП 
бр. 111 дел 1, м. в. „Старо село“, катастарска култура 
17000, катастарска класа 5, со површина од 13.647 м2 и 
КП бр. 112 дел 1, м. в. „Старо село“, катастарска култу-
ра зз-ш, катастарска класа 3, со површина од 6.175 м2, 
со право на сопственост, запишано во Имотен лист бр. 
6 за КО Ливоишта, за вкупна купопродажна цена во из-
нос од 2.000,00 (две илјади) евра во денарска про-
тиввредност сопственост на лицето Ристе Ангелоски со 
живеалиште во Ливоишта, Охрид.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и непосредните соседи како лица со првен-
ствено право на купување, изјавите за прифаќањето на 
понудата да ги достават до нотарот Васко Паскали ул. 
„Димитар Влахов“ бр. 9-А, Охрид, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“. Во спротивно, го губат правото на 
првенство.                                                                (47401) 

__________ 
   

Врз основа на Договор за залог врз недвижен имот 
со својство на извршна исправа (Договор за хипотека) 
составен во форма на Нотарски акт ОДУ бр. 508/22 од 
21.9.2022 година од нотарот Беса Кадриу од Струга, 
засновано е заложно право – хипотека од прв ред во 
корист на заложниот доверител Стопанска банка АД 
Скопје, со седиште во Скопје на улица „11 Октомври“ 
бр. 7, Скопје, Центар, со ЕМБС 4065549, врз недвижен 
имот - идна градба (стан и помошни површини) опфа-
тени со Лист за предбележување на градба број 102617 
за КО Струга, број на КП основен 2651 дел 14, и тоа: 
ред. бр. 89, зграда бр. 3, влез 1, кат К6, број 47, намена 
на посебен дел од зграда стан, со внатрешна површина 
42 м2, и ред. бр. 90, зграда бр. 3, влез 1, кат К6, број 47, 
намена на посебен дел од зграда помошни површини 
(тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површина 4 м2, 
во КО Струга, сопственост на заложниот должник Тр-
говско друштво за градежништво трговија и услуги К. 
Н-ИНГИНЕРИНГ ДООЕЛ Струга, со седиште на ул. 
„Маршал Тито“ бр. 116 А, Струга, со ЕМБС 6598951, а 
за обезбедување на Договор за одобрување на станбен 
кредит број 3059330593 од 18.8.2022 година, заверен 
од Стопанска банка АД Скопје.                            (47402) 

__________ 
   

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште соп-
ственост на Ончевски Мирче со живеалиште во Тетово, 
ул. „Маршал Тито“ б. б., дел од 9/48 и Ончевски Горан 
со живеалиште во Тетово ул. „120“ бр. 6-3 дел од 9/48 
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заведен во Имотен лист број 545 за КО Лешок и тоа КП 
бр. 79 место викано „Река“ катастарска култура 22100, 
со површина од 44 м2 и КП бр. 79 место викано „Река“ 
катастарска култура зз пс, класа 6, со површина од 390 
м за вкупна купопродажна цена од 18.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Бла-
гоја Тоска“ 214/1, Тетово.                                      (47403) 

__________ 
   

Врз основа на Солемнизација ОДУ бр. 321/22 од 
15.9.2022 година на нотарот Ванчо Тренев од Него-
тино, засновано е заложно право - хипотека врз недви-
жен имот во сопственост на заложниот должник Лива 
Табак ДОО Неготино, детално опишан во Имотен лист 
бр. 2851 за КО Неготино, во корист на заложниот дове-
рител Лацталис МК Дооел Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 6.000.000 денари, што 
произлегува од Договор за продажба и испорака на 
производи бр. 67-22, склучен помеѓу заложниот долж-
ник и заложниот доверител.                                  (47404) 

__________ 
 
Се продава следното земјоделско земјиште на КП 

6147, во м. в. „Лагот”, катастарска култура-зз-н, класа 4 
со површина од 473 м2, за КО Богомила со запишана 
сопственост на име на продавачот Горан Гиновски од 
Велес, во Имотен лист број 4472.  

Продажбата се врши за цена од 40.000 денари.  
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 „Службен весник на 
РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство, сог-
ласно со членот 15 став 6 од Законот за земјоделско 
земјиште („Сл. весник на РМ“ број 135/07).  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Тања Аспорова од Велес со адреса на 
стан на ул. „Борис Карпузов“ број 2, Велес.        (47405) 

__________ 
  

Врз основа на Договор за залог на подвижни пред-
мети ОДУ 682/22 од 21.9.2022 г., од нотарот Елизабета 
Стојаноска од Прилеп, заради обезбедување на парич-
но побарување на заложниот доверител Халк банка АД 
Скопје, спрема Друштво за производство, услуги и тр-
говија ПЈУР БИТЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп и Друш-
тво за производство, промет и услуги ИНАЗ увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп по основ на Договор бр. РМ2022/509 
за одобрување на рамковен револвинг-кредит лимит 
врз основа на заложно право на подвижни предмети и 
права од 12.9.2022 година, со кој што договор банката 
му одобрува на корисникот на кредит-должникот, рам-
ковен револвинг-кредит со залог на подвижни предме-
ти во сопственост на заложниот должник ПЈУР БИТЕ 
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, се заснова заложно право 
од прв ред над следните подвижни предмети: Изложбе-
ни витрини за зрнести производи со фиоки за одржу-
вање, заштитни пластични капаци, рафтови од иве-
рица, должина од 5м и висина 2,6м, година на произ-
водство 2015, Машина - бубањ за мешање кикиритки-
прохром, година на производство 2017. Подвижните 
предмети се во сопственост на заложниот должник 
ПЈУР БИТЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп. Залог на под-
вижни предмети во сопственост на заложниот должник 
ИНАЗ увоз-извоз ДООЕЛ, се заснова заложно право од 

прв ред над следните подвижни предмети: Машина за 
печење на кикиритки, производител Schneider – Turcija, 
година на производство 2017. Подвижните предмети се 
во сопственост на заложниот должник ИНАЗ увоз-из-
воз ДООЕЛ Прилеп.                                               (47406) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 238, 
дел 1, место викано „Црвена нива“, катастарска култу-
ра ЗЗ/Н, класа 5, со површина од 7.935, запишана во 
ИЛ бр. 238 за КО Неокази, која е во сопственост на ли-
цето Спирко Донев од Пробиштип, ул. „Јаким Стојков-
ски“ бр. 40, за купопродажна цена од по 1,20 евро за 1 
м2 или за вкупна цена од 9.522 евра во денарска про-
тиввредност по средниот курс на еврото на НБРСМ на 
денот на плаќањето.  

Се повикуваат заедничките сопственици на недвиж-
носта, сосопствениците и соседите (граничарите) од-
носно сите лица со првенствено право на купување, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарската канцеларија на нотарот Весна Весе-
линовска на ул. „Јордан Стојанов“ бр. 7-Д, 2210, Про-
биштип.                                                                    (47407) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - нива означена 
како КП бр. 7595, место викано „Деребој “, култура 
11000, класа 3 со површина од 7.721 м2 и КП бр. 7596, 
место викано „Деребој“, култура 11000, класа 3 со пов-
ршина од 2621м2 запишано во Имотен лист бр.17076 за 
КО ТЕТОВО вон град, издаден од Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на недвижнос-
ти Тетово, во сопственост на Алија Назми Месут од 
Тетово - дел на посед 1/1.  

Погорецитираниот недвижен имот се продава за це-
на од 30.000,00 евра.  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани да ја купат гореопи-
шаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата.  

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенствено купување на предметната нед-
вижност.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Ариф Незири, ул. „Дервиш Цара“ бр. 10 
во Тетово.                                                                 (47408) 

__________ 
   

Се продава 1/1 идеален дел од недвижен имот - зем-
јоделско земјиште, заведен во ИЛ 261 KO Биљановце 
вон град, м. в. „Дервен“, КП 244 од 1.886 м2, за цена 30 
денари за 1 м2, сопственост на Ваце Додевски од Кума-
ново, Биљановце, Синиша Додевски од Куманово, Би-
љановце, Стевка Милковска-Додевска од Куманово, 
Биљановце.  

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

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов“ 18, 
Куманово.                                                                (47409) 
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Нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска со службе-
но седиште во Битола, ул. „Филип Втори Македонски“ 
бр. 11, Битола, согласно со член 80, став 3 од Законот 
за нотаријатот („Сл. весник на РМ“ бр. 72/16) ја издава 
следната  

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Зариевски Дејан од Битола, со се-

диште на ул. „Стерјовски Ѓ. Џоџа“ бр. 11-1, Битола, се 
врши достава јавна достава на Решението за издавање 
на Нотарскиот платен налог НПН бр. 163/2018 од 
23.4.2018 година.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Службен весник 
на РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот, 
со цел да го подигне Решението означено во точка 1) 
од Јавната објава.  

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник.  

4. Во случај на непостапување на учесникот во точ-
ка 2) од Јавната објава се смета дека тој е уредно извес-
тен за писменото - за Решението за издавање на Нотар-
скиот платен налог НПН бр. 163/2018 од 23.4.2018 го-
дина.                                                                         (47410) 

__________ 
   

Над подвижните предмети - транспортни средства 
сопственост на заложниот должник Трговско друштво 
за градежништво, производство, трговија и услуги 
ТОПЛИНА - увоз-извоз ДООЕЛ с. Подмоље, Охрид, со 
седиште во Подмоље, Охрид, со ЕМБС 5904862, а кои 
се детално опишани во Записникот за опис и попис 
УЗП број 7896/2022 од 23.9.2022 година, засновано е 
заложно право од прв ред во корист на заложниот до-
верител Стопанска банка АД - Скопје, со Нотарски акт 
- Договор за регистриран невладетелски залог врз под-
вижни предмети (со својство на извршна исправа) заве-
ден под ОДУ број 740/22 од 23.9.2022 година од нота-
рот Васко Паскали од Охрид, а заради обезбедување на 
паричното побарување кое произлегува од Договорот 
за мултивалутна кредитна рамка бр. 20/2502/20-187 од 
27.4.2015 година, заверен од Стопанска банка АД - 
Скопје изменет и дополнет со Анекс бр. 1, Анекс бр. 2, 
Анекс бр. 3, Анекс бр. 4, Анекс бр. 5, Анекс бр. 6, 
Анекс бр. 7, Анекс бр. 8, Анекс бр. 9, Анекс бр. 10 
Анекс бр. 11, Анекс бр. 12, Анекс бр. 13, Анекс бр. 14, 
Анекс бр. 15 и Анекс бр. 16, одобрен на износ од 
307.500.000 денари и посебните, односно поединечните 
договори и сите наредни Анекс-договори што ќе се 
склучуваат врз основа на Договорот за мултивалутна 
кредитна рамка.                                                       (47411) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот парцела 5711, дел 17, 
место викано Табачница, култура зз/н, со површина од 
369 м2 по ИЛ бр. 38874 на КО Тетово вон град и дел од 
8/157 од парцела 5711, дел 20, место викано „Табач-
ница“, култура зз/н, класа 1, во површина од 679 м2 по 
ИЛ бр. 17613 на КО Тетово вон град, сопственост на 
Јованче Јовановски од Тетово улица „Страшо Пинџур“ 
број 65, за купопродажна цена од 30.000,00 евра до де-
нарска 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.                                                                     (47416) 

___________ 
   

Се продава КП број 21, на м. в. „Село“, катастарска 
култура зз пс, класа 5 со површина 790 м2, опишани по 
Имотен лист број 18 КО Мала Речица, во сопственост 
на: Накил Биљали и Џемаледин Биљали, за вкупна ку-
попродажна цена од 1.600 евра, изразени во денарска 
противвредност.  

Согласно со член 15, став 1 и 4 од Законот за земјо-
делско земјиште се повикуваат заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава, 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 
достават до нотарот Нита Џафери-Исени, ул. „Дервиш 
Цара“ бр. 35/5-3, Тетово, тел. 044/345-208 или е-маил 
адреса nita.xhaferi-iseni@nkrm.org.mk.                 (47417) 

___________ 
  

Се продава недвижен имот евидентиран во Имотен 
лист број 11067 за КО Калишта, КП бр.506, на место 
викано „Аројца“, култура ЗЗ, класа 2, со површина од 
2.406 м2, сопственост на Артим Ељмази од с. Калишта, 
за купопродажна цена од 2.900 евра.  

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, сосопствениците на 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. Изја-
вите за прифаќањето на понудата да се достават до но-
тарот Неѓми Алиу од Струга, ул. „ЈНА“ бр. 1-1/3.  

(47418) 
___________ 

   
Се известуваат сите сосопственици, заедничари, 

граничари и други заинтересирани лица дека се прода-
ва недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 47421 за 
КО Куманово, сосопственост на Олгица Аскелиевска 
од Куманово ул. „Благој С. Гојчо“ бр. 14 со дел на по-
сед една четвртина идеален дел (1/4) со следниве катас-
тарски индикации КП бр.7812, дел 1, м. в. „Османски 
рид“, кат. култ. зз н, класа 4, површина 8.428 м2.  

Гореопишаниот имот се продава за цена од 85 дена-
ри за 1 м2.  

Сите заинтересирани лица може за подетални ин-
формации да се јават во нотарската канцеларија на но-
тарот Наим Шерифи од Куманово на тел. 031/433-501 
на ул. „11-ти Октомври“ лок. Хотел Куманово бр. 1/1, 
Куманово во рок од 8 (осум) дена.                        (47419) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот евидентиран во Имотен 
лист број 174 за КО Мислешево вон град, КП бр. 1139, 
на место викано „Шемоска ограда“, култура 11000, 
класа 2, со површина од 7.182 м2, сопственост на Алек-
сандар Шуковски од с. Мислешево, за купопродажна 
цена од 2.900 евра.  

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, сосопствениците на 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. Изја-
вите за прифаќањето на понудата да се достават до но-
тарот Неѓми Алиу од Струга, ул. „ЈНА“ бр. 1-1/3.  

(47420) 
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Се врши продажба на недвижен имот во КО Голо-
зинци, на КП 511, дел /, култура 16000, класа 2, м. в. 
„Дрми“, со површина од 960 м2, на КП 512, дел /, кул-
тура ЗЗ Н, класа 3, м. в. „Село“, со површина од 5.589 
м2, на КП 512, култура ЗЗ Н, класа 4, м. в. „Село“, со 
површина од 2.882 м2, на КП 512, култура ЗЗ ОН, кла-
са 3, м. в. „Село“, со површина од 2.196 м2, на КП 
6503, дел /, култура 11000, класа 3, м. в. „Дрми“, со 
површина од 4.065 м2, на КП 655, дел 1, култура 
15000, класа 4, м. в. „Дрми“, со површина од 269 м2, на 
КП 655, дел 2, култура 15000, класа 4, м. в. „Дрми“, со 
површина од 807 м2, запишан во Имотниот лист број 
130 за КО Голчозинци во АКН, сопственост на прода-
вачите Ангелов Ангел од Скопје, со стан на улица 
„Благој Мучето“ број 37-Б Скопје, Ангеловски Здравко 
од Битола, со стан на улица „Сутјеска“ број 56-Б во Би-
тола и Ангеловски Иле од Битола, со стан на улица 
„Сутјеска“ број 37-Б во Битола, за купопродажна цена 
од 17.000,00 евра во денарска противвредност на денот 
на плаќањето.  

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

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенствено купување. Изјавите за прифа-
ќањето на понудата да се достават во нотарската канце-
ларија на нотарот Магдалена Ордева од Велес, ул. 
„Владимир Назор“ број 2 во Велес.                      (47422) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт ОДУ бр. 336/22 од 
26.9.2022 година на нотарот Ванчо Тренев од Него-
тино, засновано е заложно право - хипотека врз недви-
жен имот во сопственост и идна сопственост на залож-
ниот должник Паневи-Тим ДООЕЛ Неготино, детално 
опишан во Имотен лист бр. 8080 и Лист за предбележу-
вање на градба бр. 9754 за КО Неготино, во корист на 
заложниот доверител Халк банка АД Скопје, за обезбе-
дување на парично побарување во износ од 300.000,00 
евра, што произлегува од Договор за одобрување на 
рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на залож-
но право на недвижен имот бр. РМ2022/468 од 7.9.2022 
година, склучен помеѓу заложниот должник и залож-
ниот доверител.                                                       (47423) 

__________ 
  

Врз основа на Солемнизација ОДУ бр. 333/22 од 
26.9.2022 година на нотарот Ванчо Тренев од Него-
тино, засновано е заложно право - хипотека врз недви-
жен имот во сопственост на заложниот должник Ро-
лопласт ДООЕЛ Скопје, детално опишан во Имотен 
лист бр. 3130 за КО Неготино, во корист на заложниот 
доверител Комерцијална банка АД Скопје, за обезбеду-
вање на парично побарување во износ од 600.000,00 
евра, што произлегува од Договор за рамковен револ-
винг-кредит лимит врз основа на заложно право бр. 02-
100-3946/2 од 20.9.2022 година склучен помеѓу залож-
ниот должник и заложниот доверител.                 (47424) 

__________ 
  

Врз основа на Солемнизација ОДУ бр. 334/22 од 
26.9.2022 година на нотарот Ванчо Тренев од Него-
тино, засновано е заложно право - регистриран залог 
врз подвижен имот во сопственост на заложниот долж-
ник Ролопласт ДООЕЛ Скопје, детално опишан во За-
писник за попис УЗП бр. 3991/22, во корист на залож-
ниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, за 

обезбедување на парично побарување во износ од 
600.000,00 евра, што произлегува од Договор за рамко-
вен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно 
право бр. 02-100-3946/2 од 20.9.2022 година, склучен 
помеѓу заложниот должник и заложниот доверител. 

(47425) 
__________ 

 
Се продава една целина (1/1) од земјоделско зем-

јиште - лозја кое се води под КП бр. 12568, дел 1, место 
викано/улица „Ѓ. Петров“, катастарска култура 33, лз, 
класа 3, со површина 775 м2, запишана во Имотен лист 
38559 за КО Куманово, заедничка сопственост на: Ка-
лин Анѓеловски, Марко Анѓеловски и Фани Анѓелов-
ска, и Се продава една целина (1/1) од земјоделско зем-
јиште - лозја кое се води под КП бр. 12568, дел 2, место 
викано/улица „Ѓ. Петров“, катастарска култура 33, лз, 
класа 2, со површина 109 м2, запишана во Имотен лист 
70557 за КО Куманово, сосопственост на: Стефановски 
Драги, Калин Анѓеловски, Марко Анѓеловски и Фани 
Андевска, за вкупна цена од 2.064.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Артан Раховица, ул. „11-ти Октомври“ 
бр. 7, Куманово.                                                      (47426) 

__________ 
   

Се продава едно цело (1/1) од земјоделско земјиште 
- нива кое се води под КП бр. 5085, место викано/улица 
„Новине“, катастарска култура зз н, класа 3, со пов-
ршина 483 м2, и КП бр. 5085, место викано/улица „Но-
вине“, катастарска култура зз н, класа 4, со површина 
711 м2, запишани во Имотен лист 17876 за КО ТАБА-
НОВЦЕ, сопственост на Исмаиљ Мехдији за цена од 1 
евро за м2.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Артан Раховица, ул. „11-ти Октомври“ 
бр. 7, Куманово.                                                      (47427) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - овоштарник во 
место викано „Бел камен“, класа 7, право на недвиж-
ност на КП бр. 984, со површина од 961 м2, запишана 
во Имотен лист број 6841 за КО Радовиш, во сопстве-
ност на Јован Станков од Радовиш за цена од 180.000 
денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (47432) 
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Се продава земјоделско земјиште - нива во место 
викано „Кетелник“, класа 3, право на недвижност на 
КП бр. 3539, со површина од 2.125 м2, запишана во 
Имотен лист број 980 за КО Ораовица вон град, во со-
сопственост на: Стоилова Василка, Стоилов Јосиф и 
Стоилов Зоран од Свети Николе за цена од 90.000 де-
нари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (47433) 

__________ 
 

Се известуваат сите сoсопственици, заедничари, 
граничари и други заинтересирани лица дека се прода-
ва недвижен имот, заведен во Имотен лист бр. 20590 за 
КО Куманово сопственик и владатели на 1/1 е сопстве-
ник на Камбери Љетафет со живеалиште во Куманово 
на ул. „Босанска“ бр. 6 со следниве катастарски инди-
кации: КП бр. 3390, м. в. „Говедарски пат“, култ. 
11000, класа 4, со повр. од 1.079 м2, сопственост. Од 
гореопишаниот имот се продава за цена од 250 денари 
за метар квадратен.  

Сите заинтересирани лица може за подетални ин-
формации да се јават во нотарската канцеларија на но-
тарот Сузан Лимани од Куманово на тел. 031/411-755 
на ул. „11-ти Октомври“ бр. 1/2, Куманово во рок од 8 
(осум) дена.                                                              (47434) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
КП 1568, место викано „Садинје“, катастарска култура 
ГЗ/ГНЗ, со површина од 73 м2, за КО ДОБРИ ДОЛ, 
Имотен лист број 1060 за КО ДОБРИ ДОЛ, КП 1825, 
место викано ПЕРКОВЕЦ, култура ЗЗ/Л, класа 5, со 
површина од 965 м2, Имотен лист број 947 за КО ДО-
БРИ ДОЛ, КП 1800, дел 18, место викано „Габечки 
дол“, култура ГЗ/ГНЗ, со површина од 1.152 м2, Имо-
тен лист број 608 за КО ДОБРИ ДОЛ, за вкупна купоп-
родажна цена од 38.000,00 евра, сопственост на име на 
продавачот Диме Бошков, видно од Имотен лист број 
1060, 771, 947, 608 за КО ДОБРИ ДОЛ.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите на земјоделското земјиште кои 
имаат првенствено право на купување во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот да се 
изјаснат дали ја прифаќаат постигнатата цена и изјави-
те за прифаќањето да ги достават до нотарот Симон За-
фироски, бул. „11 Октомври“ бр. 19/2-1, Скопје. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.          (47436) 

__________ 
   

Се продава недвижниот имот со следниве катастар-
ски индикации, Лист Б: КП 3731, место викано „Рупе“, 
катастарска култура 11000, класа 3, со површина од 
3.563 м2, право на 832 опишано по Имотен Лист број 
117 на КО Теарце вон гр. реон, како и Лист Б: КП 3647, 
место викано „Д. Круше“, катастарска култура 11000, 
класа 3, со површина од 3.311 м2, право на 831, опиша-
но по Имотен лист број 1744 на КО Теарце вон гр. 
реон, во сопственост на продавачот Редзепи Назми, за 
вкупна купопродажна цена од 120.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-
ват до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. 
„Илинденска“ бр. 69 лок. 1 и 2, Тетово.               (47437) 

__________ 
  

Се продаваат 1/24 идеални делови од недвижниот 
имот со следниве катастарски индикации, Лист Б: КП 
2573, место викано „Ограде“, катастарска култура ЗЗ, 
Н, класа 3, со површина од 5.214 м2, право на сосоп-
ственост, опишано по Имотен лист број 3 на КО Доб-
роште вон гр. реон.  

Се продаваат 1/24 идеални делови од недвижниот 
имот со следниве катастарски индикации, Лист Б: КП 
2545, дел 1, место викано „Ограде“, катастарска култу-
ра 11000, класа 3, со површина од 5.549 м2, право на 
832, КП 2545, дел 2, место викано „Пороиште“, катас-
тарска култура 11000, класа 3, со површина од 2.299 
м2, право на 832 и КП 2545, дел 3, место викано „Поро-
иште“, катастарска култура 11000, класа 3, со површи-
на од 53 м2, право на 832, опишано по Имотен лист 
број 3 на КО Доброште.  

Се продаваат 3/48 идеални делови од недвижниот 
имот со следниве катастарски индикации, Лист Б: КП 
2574, место викано „Пороиште“, катастарска култура 
ЗЗ, Н, класа 3, со површина од 4.503 м2, право на со-
сопственост, опишано по Имотен лист број 332 на КО 
Доброште вон гр. реон, сите во сопственост на прода-
вачите Гордана Здравковска и Душко Милосављевиќ, 
за вкупна купопродажна цена од 2.900 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги доста-
ват до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. 
„Илинденска“ бр. 69 лок. 1 и 2, Тетово.               (47438) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот определен како: катас-
тарска парцела 425 на место викано „Азизова чешма“, 
култура зз/н класа 5, со површина од 1.677 м2, недви-
жен имот заведен во Имотен лист број 163 за КО Прег-
лово, издаден од Агенција за катастар на недвижности 
на РС Македонија, сопственост на продавачот Димче 
Илијоски од Кичево. Недвижниот имот се продава за 
вкупна продажна цена во износ од 20.000,00 евра (два-
есет илјади евра).  

Се повикуваат непосредните соседи чија недвиж-
ност граничи со недвижноста што се продава, лицата 
со првенствено право на купување во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да ја достават 
до нотарот Елица Коруноска Богески од Кичево со се-
диште на улица „Тане Цалески“ б. б., 1/2 (галерија и 
приземје), Кичево.                                                  (47439) 
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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 Борјан 
Стојановски од Скопје, со адреса на живеење на ул. 
„Лондонска“ бр. 6/1-7, Скопје, коj е сопственик на нед-
вижен имот кој се наоѓа во КО ТРУБАРЕВО, на КП 
320, дел 21, место викано/улица „Јурија“, катастарска 
култура ЗЗ, Н, класа 2, површина 11.690 м2, сопстве-
ност, видно од Имотен лист број 912 за КО ТРУБАРЕ-
ВО издаден од Агенција за катастар на недвижности на 
Република Северна Македонија во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на овој оглас да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата за продажба. Во спротивно, 
тие го губат правото на првенство и сопственикот мо-
же земјоделското земјиште да го понуди на друго прав-
но или физичко лице. Продажната цена за горенаведе-
ниот недвижен имот изнесува 70.000,00 евра во денар-
ска противвредност по средниот курс на НБРСМ на де-
нот на уплатата.  

Понудите да се праќаат на адреса на нотарот Зафир 
Хаџи-Зафиров на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 1А/1-2, 
Скопје.                                                                      (47440) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
број 1667/2022 од 26.9.2022 година, сочинет од нотарот 
Зафир Хаџи-Зафиров во Скопје, склучен меѓу Силк Ро-
уд банка АД Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ 
бр. 1, Скопје, Центар, со EMБС 4633148 и ЕДБ 4030-
993229939, како заложен доверител Филип Чавдаров 
од Илинден, со адреса на живеење во Марино, на ул. 
„400“ бр. 12, Илинден, како должник-иден заложен 
должник, Фросина Чавдарова од Илинден, со адреса во 
Марино, на ул. „400“ бр. 12, Илинден, како должник и 
Друштво за транспорт, трговија и услуги УНИЈА 
КЛУБ ДООЕЛ увоз-извоз с. Марино, Илинден, со се-
диште на ул. „531“ бр. 43, Марино Илинден, со ЕМБС 
6675832 и ЕДБ 4054011500991, како заложен должник 
е заложно право врз недвижен имот запишан во Имо-
тен лист број 11330 за КО Илинден издаден од Имотен 
лист број 11216 за КО Илинден во Агенција за катастар 
на недвижности по основ на Нотарски акт – Договор за 
залог врз недвижен имот со својство на извршна испра-
ва ОДУ број 1667/2022 од 26.9.2022 година, сочинет од 
нотарот Зафир Хаџи-Зафиров во Скопје, при што изно-
сот на главницата e 57.518,00 евра.                       (47441) 

__________ 
   

Заложниот доверител Капитал банка АД Скопје со 
седиште во Скопје, Центар на ул. „Никола Кљусев“ бр. 
1 со ЕМБС 5111056, Друштво за производство, тргови-
ја и услуги БО-МАР Давидовиќ Компани ДООЕЛ увоз-
извоз Неготино со седиште во Неготино на ул.„Мар-
шал Тито“ бр. 128 2/8 со ЕМБС 7163924, како заложен 
должник/иден заложен должник, Друштво за тран-
спорт, трговија и услуги ДМД ТРАНС ШПЕД ДООЕЛ 
увоз-извоз Росоман со седиште во Росоман на ул. „Пе-
ре Тошев“ бр. 52 со ЕМБС 7266421, како заложен 
должник. Доверителот Капитал банка АД Скопје и ид-
ниот заложен должник Друштво за производство, трго-
вија и услуги БО-МАР Давидовиќ, имаат склучено До-
говор за рамковен лимит број РЛ 266/2022 од 14.9.2022 
година, со кој банката на корисникот на кредитот му 
одобрува рамковен лимит во висина од 20.000,00 евра. 
Заложниот должник Друштво за производство, тргови-
ја и услуги БО-МАР ДАВИДОВИЌ КОМПАНИ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Неготино е сопственик на Транспортно 
средство-моторно возило со следните карактеристики: 
Вид-товарно, тип Daily, марка Iveco Daily, број на ша-

сија ZCFC3571005272796, година на производство 
2000, регистарска ознака NE 6384 AB, Сообраќајна 
дозвола број МК 0933938. Заложниот должник Друш-
тво за транспорт, трговија и услуги ДМД ТРАНС 
ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Росоман е сопственик на 
Товарно возило кое е со следните карактеристики: 
Марка DAF, Тип ТЕ10SXF, Број на шасија XLRTE4-
7MS0E781380, година на производство 2007, регистар-
ска ознака КА 6505 АС, Сообраќајна дозвола МК 
1536919, и Приколка марка Schmitz, тип S 01, број на 
шасија WSMS6080000471350, година на производство 
1999, регистарска ознака КА 2347 АD, Сообраќајна 
дозвола МК 1609436. Од Потврдата за издадена инфор-
мација од 16.9.2022 година од Централен регистар на 
РСМ е утврдено дека врз погореопишаните подвижни 
предмети не е засновано заложно право и се воспоста-
вува заложно право од прв ред во корист на Капитал 
банка АД Скопје. Заложниот должник/продавач Друш-
тво за транспорт, трговија и услуги ДМД ТРАНС 
ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Росоман и иден заложен 
должник/купувач Друштво за производство трговија и 
услуги БО-МАР Давидовиќ Компани, имаат склучено 
Преддоговор за купопродажба на моторно возило УЗП 
бр. 4610/2022 од 15.9.2022 година, заверено кај нотарот 
Марија Лазва Ѓорчева од Кавадарци со кој продава-
чот/заложниот должник му ги продава на идниот зало-
жен должник/купувалот гореопишаните подвижни 
предмети. Составен е Нотарски акт ОДУ бр. 376/22 од 
16.9.2022 година на нотарот Марија Лазова Ѓорчева од 
Кавадарци помеѓу: заложниот доверител Капитал бан-
ка АД Скопје, идниот заложен должник Друштво за 
производство, трговија и услуги БО-МАР Давидовиќ 
Компани увоз-извоз Неготино и заложниот должник 
ДМД ТРАНС ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Росоман.  

(47443) 
__________ 

   
Врз основа на Потврдување (Солемнизација) на 

приватна исправа Договор за залог на недвижен имот - 
хипотека со својство на извршна исправа, заведен под 
ОДУ бр. 681/2022 од 26.9.2022 година, на нотарот Бог-
данка Димитровска од Делчево, склучен помеѓу Капи-
тал банка АД Скопје (со седиште на ул. „Никола Кљу-
сев“ бр. 1 во Скопје, Центар, со ЕМБС 5111056) како 
доверител/заложен доверител, Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги МАРИМПЕКС-МГ 
ДОО Скопје (седиште на ул. „Капиштец“ бр.1А во 
Скопје, Центар, со ЕМБС 6689124) како заложен долж-
ник и Друштво за производство, трговија, компјутер-
ски активности и услуги ВИСТА ГРУП ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје (со седиште на ул. „Капиштец“ 
бр. 1 А во Скопје, Центар, со ЕМБС 5799821), како 
должник и иден заложен должник се врши обезбедува-
ње на парично побарување на доверителот во износ од 
22.000.000 денари со засновање на заложно право на 
недвижен имот од Имотен лист број 387 КО Луковица 
(КП бр. 2084, КП бр.2085, земјиште и згради) по основ 
на Договор за рамковен лимит бр. РЛ 266/2022 од 
20.9.2022 година склучен помеѓу Капитал банка АД 
Скопје и ВИСТА ГРУП ДООЕЛ Скопје.             (47444) 

__________ 
   

Се продава следнoво земјоделско земјиште - нива 
на КП број 324 во м. в. „Мајмудица“, класа 5, со вкуп-
на површина од 1.171 м2, нива на КП број 344 во м. в. 
„Мајмудица“, класа 4, со вкупна површина од 1.888 м2, 
нива на КП број 604 во м. в. „Меѓи“, класа 4, со вкупна 
површина од 1.997 м2, нива на КП број 664 во м. в. 
„Меѓи“, класа 4, со вкупна површина од 1.957 м2 и ни-
ва на КП број 670 во м. в. „Меѓи“, класа 4, со вкупна 
површина од 3.758 м2 заведени во Имотен лист број 42 
за КО Годивле, сопственост на Андријана Толеска од с. 
Годивле, за цена од 12 денари за метар квадратен.  
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ните парцели, во рок од 8 (осум) дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Емилија Маркоска Стеваноска од При-
леп, бул. „Гоце Делчев“ бр. 19/3.                          (47445) 

__________ 
  

Над недвижен имот сопственост на Друштво за ту-
ризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица, 
со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 18, Струмица, 
со ЕМБС 4372204, се воспоставува залог хипотека од 
прв ред и тоа врз недвижен имот стан со бр. 29 на кат 
K5 во влез 1 во станбена зграда во градба во Велес на 
ул. „Раштански пат“ бр. 14 која се гради на КП бр. 
16959/2 за КО Велес, а согласно Лист за предбележува-
ње на градба број 35988 за КО Велес, и тоа:  

- Реден бр. 53, број на зграда 3, влез 1, кат К5, број 
29, намена на посебен дел од зграда стан, внатрешна 
површина 54 м2.  

- Реден бр. 54, број на зграда 3, влез 1, кат К5, број 
29, намена на посебен дел од зграда стан помошни 
простории (тераса, лоѓија, балкон), внатрешна површи-
на 4 м2, во корист на заложниот доверител Комерци-
јална банка АД Скопје, заради обезбедување на поба-
рувањето во износ од 30.860,00 евра, врз основа на 
Потврдување - Солемннизација на Договор за залог на 
недвижен имот со својство на извршна исправа од но-
тарот Анида Цецева под ОДУ број 289/22 од 19.9.2022 
година.                                                                      (47447) 

__________ 
   

Се известуваат сите сoсопственици, заедничари, гра-
ничари и други заинтересирани лица дека се продава 
недвижен имот заведен во Имотен лист бр.19307 за КО 
Куманово сопственик и владатели на 1/1 е сопственик на 
Ганији Ресул со живеалиште во Куманово на ул. „Перо 
Илиевски“ бр. 8 со следниве катастарски индикации: КП 
бр. 3859, м. в. „Мачја глава“, култ. зз н, класа 3, со повр. 
од 3.630 м2, сопственост. Гореопишаниот имот се про-
дава за цена од 120 денари за метар квадрат.  

Сите заинтересирани лица може за подетални ин-
формации да се јават во нотарската канцеларија на но-
тарот Сузан Лимани од Куманово на тел. 031/411-755 
на ул. „11-ти Октомври“ бр. 1/2, Куманово во рок од 8 
(осум) дена.                                                              (47448) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште 
евидентирано на КП бр. 2736, место викано „Кату-
ниште“, катастарска култура-нива, класа 6, со површи-
на од 2.065 м2, запишано на Имотен лист бр. 28 за КО 
Ваташа, сопственост на Ристо Трајков од Кавадарци, 
бул. „Македонија“ бр. 15, Кавадарци, за купопродажна 
цена од 60.000 денари.  

Се повикуваат сите соседите кои имаат право на 
првенствено купување и чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенствено купување. Изјавите писмено да 
се достават до нотарот Љубинка Јаковлева, ул. „Миле 
Вчков“ бр. 1, Кавадарци.                                        (47449) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - шума во место 
викано „Кулата“, класа 3, право на недвижност на КП 
бр. 1852, со површина од 3.759 м2, пасиште во место 
викано „Кулата“, класа 4, право на недвижност на КП 
бр. 1853, со површина од 797 м2, шума во место вика-
но „Кулата“, класа 3, право на недвижност на КП бр. 

1854, со површина од 1.903 м2, шума во место викано 
„Кулата“, класа 3, право на недвижност на КП бр. 1855, 
со површина од 2.276 м2, шума во место викано „Ку-
лата“, класа 4, право на недвижност на КП бр. 1856, со 
површина од 174 м2, шума во место викано „Друмо“, 
класа 4, право на недвижност на КП бр. 3224, со пов-
ршина од 273 м2, запишана во Имотен лист број 524 за 
КО Д. Липовиќ, во сопственост на Илиев Тони од Гра-
дашорци за цена од 55.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (47455) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на 
недвижен имот - хипотека со својство на извршна ис-
права ОДУ бр. 387/22 од 14.9.2022 година од нотарот 
Едмонд од Охрид, склучен помеѓу НЛБ банка АД 
Скопје, експозитура Охрид, како заложен доверител и 
ДПТУ ИЛОСКИ КОМПАНИ 2007 ДООЕЛ увоз-извоз 
Струга, со седиште ул. „Војдан Чернодрински“ бр. 28, 
Струга, со ЕМБС 7206380 и ЕДБ 4026017526719, како 
заложен должник, засновано е заложно право - хипоте-
ка на недвижниот имот опишан во Имотен лист бр. 
148552 за КО ОХРИД 4 под бр. 1105-23723/2022 од 
14.9.2022 година, издаден од АКН ОКН Охрид, според 
Лист В: КП бр. 4104 дел 2, адреса ул. „Хаџии Мустафа“ 
б. б., бр. на зграда/друг објект 1, намена на згр. А2-1, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда СТ, со внатрешна површина од 61 м2.  (47522) 

__________ 
   

Се продава идеален дел 2/11 од недвижниот имот опи-
шан во Имотен лист бр. 258 за КО ЉУБАНИШТА, КП 
бр. 1796, м. в. „Село“, катастарска култура 70000 (двор), 
со вкупна површина од 332 м2, и КП бр. 1796, м. в. 
„Село“, катастарска култура 50000 1 (под зграда), со вкуп-
на површина од 60 м2 за купопродажна цена од 112.000 
денари, сосопственост на Димитри Додески од Охрид.  

Се повикуваат другите сосопственици на имотот 
што се продава и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 (триесет) дена 
од денот на објавувањето на огласот, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Едмонд Шазимани од Охрид.      (47523) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот по Имотен лист број 516 
за КО Долно Лакочереј и тоа: КП број 581, дел 4, место 
викано/улица „Бајник“, катастарска култура зз/н, класа 
6, со површина од 2.200 м2, сопственост на Благојче 
Трајковски од село Долно Лакочереј, Охрид.  

Опишаниот недвижен имот се продава за вкупна 
купопродажна цена од 2.200 евра (две илјади и двеста 
евра) во денарска противвредност.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство.  
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Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Никола Кузманоски ул. „7 Ноември“ 
број 28/5, Охрид.                                                     (47524) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот по Имотен лист број 516 

за КО Долно Лакочереј и тоа: КП број 581, дел 2, место 
викано/улица „Бајник“, катастарска култура зз/н, класа 
5, со површина од 1.200 м2, сопственост на Благојче 
Трајковски од село Долно Лакочереј, Охрид.  

Опишаниот недвижен имот се продава за вкупна 
купопродажна цена од 1.200 евра (илјада и двеста евра) 
во денарска противвредност.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, 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 Никола Кузманоски ул. „7 Ноември“ 
број 28/5, Охрид.                                                     (47525) 

__________ 
   

Врз основа на Потврда (Солемнизација) на приват-
на исправа на Договор за залог (хипотека) на недвижен 
имот со својство на извршна исправа од нотарот Нико-
ла Кузманоски од Охрид под ОДУ реден број 584/22 од 
20.9.2022 година, склучен помеѓу Уни банка АД 
Скопје, со седиште на улица „Максим Горки“ број 6, 
Скопје, Центар, со ЕМБС 4646088, како заложен дове-
рител и Друштво за услуги, трговија и производство 
„ТРПЕ ИНВЕСТ“ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, со седиш-
те на улица „Партизанска“ број 7, Охрид со ЕМБС 
7022905, како заложен должник, засновано е заложно 
право - хипотека врз недвижен имот по Лист за предбе-
лежување на градба број 188242 за КО Охрид 2 и тоа: 
КП број 11987/23, реден број 38, број на зграда 0, влез 
1, кат К3, број 13, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда стан, површина 69 м2, заради обезбедување на 
Договор бр. 012ЛД-504-000050 за одобрување на стан-
бен кредит со девизна клаузула од 9.9.2022 година на 
износ 47.600,00 евра.                                              (47526) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог - хи-
потека врз подвижни предмети (со својство на извршна 
исправа) од нотарот Никола Кузманоски од Охрид под 
ОДУ реден број 582/22 од 20.9.2022 година, склучен 
помеѓу Халк банка АД Скопје, со седиште на улица 
„Св. Кирил и Методиј“ број 54, Скопје, Центар, со ЕМ-
БС 4627148, како заложен доверител и Трговско друш-
тво за и производство, трговија и услуги Гоце Шитра-
коски „ГИР-РИГ“ с. Лескоец Охрид ДООЕЛ, со седиш-
те во с. Лескоец, Охрид со ЕМБС 4555252 како зало-
жен должник, засновано е заложно право хипотека врз 
подвижен имот и тоа: Машина-кантерица (Едге Бан-
дер) Формат-4 Темпора 60.06 ЕЛХ, произведена во Ав-
стрија во 2022 година со сериски број 220.01.030.22 за-
ради обезбедување на Договор за кредит бр. КР2022/ 
25923 од 15.09.2022 година на износ 1.720.000 денари. 

                                                                            (47527) 
__________ 

  
Се продава земјоделско земјиште 422/7611 идеални 

делови од делот од 1860/7611 од нива, КП бр. 1449, 
м.в. „Лаките“, класа 1, со површина од 7.611 м2 во КО 
Василево вон град, заведено во Имотен лист бр. 1768 
за КО Василево вон град, во сопственост на Костадин 
Јанев од Струмица, ул. „Младинска“ бр. 244, за купоп-
родажна цена од 35.000 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.                                                            (47528) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – Договор за хипотека 
(со својство на извршна исправа), изработен од нотарот 
Верица Панова-Стевкова од Струмица под ОДУ бр. 
867/2022 од 20.9.2022 година, помеѓу Стопанска банка 
АД Скопје, со седиште во Скопје, на ул. „11 Октом-
ври“ бр. 7, Скопје, Центар, со ЕМБС 4065549, како за-
ложен доверител и Друштво за градежништво, произ-
водство, трговија и услуги КРМЗОВ-МР ДООЕЛ Стру-
мица, со седиште во Струмица, ул. „Мајка Тереза“ бр. 
8, со ЕМБС 6875440 како заложен должник засновано е 
заложно право од прв ред врз следниот недвижен имот: 
КП 7034, дел 7, ред. бр. 91, зграда 4, вл.1, кат К2, број 
7, КО СТРУМИЦА стан со површина од 102 м2, КП 
7034, дел 7, ред. бр. 92, зграда 4, вл.1, кат К2, број 7, 
КО СТРУМИЦА помошни површини (тераса, лоѓија, 
балкон) со површина од 13 м2, КП 7034, дел 7, ред. бр. 
261, зграда 4, вл. 4, кат ПО, број ГМ96, КО СТРУМИ-
ЦА гаража со површина од 15 м2, заведено во Лист за 
предбележување на градба број 53512 за КО Струмица, 
како и соодветен дел од земјиште што му припаѓа на 
горенаведениот недвижен имот евидентиран во Имотен 
лист број 51147 за КО СТРУМИЦА и тоа од: КП 7034, 
дел 7, м. в. „Војни круг“, кат. култура ГЗ-ГИЗ, со вкуп-
на површина од 14.379 м2, заедничка сопственост; КП 
7034, дел 7, м. в.„Војни круг“, кат. култура ГЗ-ЗПЗ 1, 
со вкупна површина од 1.872 м2, заедничка сопстве-
ност; КП 7034, дел 7, м. в. „Војни круг“, кат. култура 
ГЗ-ЗПЗ 2, со вкупна површина од 998 м2, заедничка 
сопственост, во КО Струмица, заведено во Имотен 
лист 51147 за КО Струмица, како обезбедување на па-
ричното побарување на заложниот доверител со износ 
од 72.000,00 евра.                                                    (47529) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште нива, КП бр. 
2198, дел 1, м. в. „Чинар“, класа 5, со површина од 
1.260 м2 во КО Банско вон град, заведено во Имотен 
лист бр. 174 за КО Банско вон град, во сопственост на 
Слободан Глигоров од Струмица, ул. „Младинска“ бр. 
152, за купопродажна цена од 124.000 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.                                                            (47530) 

__________ 
  

Нотарот Лазар Козаровски, со службено седиште во 
Скопје на ул. „11 Октомври“ бр. 115 а/1 во Скопје, из-
вестува Друштво за земјоделие, трговија и услуги ЏА-
НВИКИ ДОО Петровец, со седиште на ул. „1“ бр. 17, 
Петровец во Скопје со ЕМБС 6677924 и ЕДБ 
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4069011500522, застапувано од Зоки Младеновски – 
управител и застапувано од Џовани Рубато, управител 
со Нотарски акт - Договор за обезбедување на парично 
побарување со засновање невладетелски регистриран 
залог на подвижни предмети од прв ред со својство на 
извршна исправа склучен во мојата нотарска канцела-
рија под ОДУ бр. 406/22 од 26.9.2022 година во корист 
на заложниот доверител Халк банка АД Скопје со се-
диште на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 во Скопје 
со ЕМБС 4627148 и ЕДБ 4030993162028, а заради обез-
бедување на парично побарување во износ од 4.000.000 
евра во Заложниот регистар на Р Северна Македонија 
се заснова заложно право од ПРВ РЕД врз подвижни 
предмети со следните карактеристики: ПОЛУАВТО-
МАТСКИ ПЕДАЛЕТИЗАТОР GI-901; УНИВЕРЗАЛ-
НА ДУВАЛКА GI-365; ТАБЛА ЗА РАЧНО ПАКУ-
ВАЊЕ; АВТОМАТСКИ ПОЛНАЧ НА ПИПЕРКИ GI-
DOS36; ДВОНАСОЧНА ТАБЛА ЗА СОБИРАЊЕ; РО-
ТИРАЧКИ ВАКУУМ ПОЛНАЧ GI-SV8; МЕТАЛ ДЕ-
ТЕКТОР APEX100; ЛИНИСКА МАШИНА ЗА ЗАТ-
ВОРАЊЕ СО ЗАВРТУВАЊЕ GI-60; ДВОНАСОЧНА 
ТАБЛА ЗА СОБИРАЊЕ; ПАСТЕРИЗАЦИЈА/ТУНЕЛ-
СКИ ЛАДИЛНИК GI-PC24; ДВОНАСОЧНА ТАБЛА 
ЗА СОБИРАЊЕ; ВАКУУМ ДЕТЕКТОР GI-VI; ТУНЕЛ 
ЗА СУШЕЊЕ GI-05; РЕНТГЕН GI-XS; АВТОМАТ-
СКА РОТИРАЧКА МАШИНА GI-L10; АВТОМАТ-
СКА МАШИНА ЗА ЗАМОТУВАЊЕ СО ЕДЕН БЛОК 
GI-SW9; ЛИНИСКИ ТРАНСПОРТЕРИ;  

РЕЗЕРВОАР ЗА ОТСОЛУВАЊЕ AISI 316; СКЛА-
ДИРАЊЕ НА МАСЛО И РЕЗЕРВОАР ЗА ТРАНСФЕР; 
ПОТСТАНИЦА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДИ 
ЗА ЗАКИСЕЛУВАЊЕ А316.                                 (47531) 

__________ 
   

Се врши размена на недвижен имот - земјоделско 
земјиште на КП бр. 2792 место викано „Ивано ливада“, 
катастарска култура зз/н, катастарска класа 3, со пов-
ршина од 1.269 м2, во КО Велмеј запишано во Имотен 
лист бр. 83806 за КО Велмеј сопственост на лицето Ор-
це Трпески со живеалиште во Скопје, на ул. „Њудел-
хиска“ бр. 4/4-17 со недвижен имот - земјоделско зем-
јиште заведено на КП бр. 2817/1, место викано „Ивано 
ливада“, катастарска култура зз-н, катастарска класа 3, 
со површина од 1.234 м2, во КО Велмеј запишано во 
Имотен лист бр. 166 за КО Велмеј сопственост на ли-
цата Петре Голабоски со живеалиште во Велмеј, Деб-
рца, на ул. „Мазатар“ бр. 58 и Славчо Голабоски со жи-
веалиште во Велмеј, Дебрца, на ул. „Мазатар“ бр. 58.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и непосредните соседи на земјоделското 
земјиште како лица со првенствено право на купување, 
изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до 
нотарот Васко Паскали ул. „Димитар Влахов“ бр. 9-А, 
Охрид, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на РСМ“. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство.                  (47533) 

__________ 
   

Се врши размена на недвижен имот-земјоделско 
земјиште на КП бр. 2791 место викано „Ивано ливада“, 
катастарска култура зз/н, катастарска класа 3, со пов-
ршина од 1.311 м2, во КО Велмеј запишано во Имотен 
лист бр. 83806 за КО Велмеј сопственост на лицето Ор-
це Трпески со живеалиште во Скопје, на ул. „Њудел-
хиска“ бр. 4/4-17 со недвижен имот - земјоделско зем-
јиште заведено на КП бр. 2817/2, место викано Ивано 
ливада, катастарска култура зз-н, катастарска класа 3, 
со површина од 1.261 м2, во КО Велмеј запишано во 
Имотен лист бр. 83843 за КО Велмеј, сопственост на 
лицето Ристо Голабоски со живеалиште во Велмеј, 
Дебрца, на ул. „Лиска“ б. б.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и непосредните соседи на земјоделското 
земјиште како лица со првенствено право на купување, 
изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до 
нотарот Васко Паскали ул. „Димитар Влахов“ бр. 9-А, 
Охрид, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на РСМ“. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство.                  (47534) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една 
половина) идеален дел од КП бр. 6, м. в. „Шипокно“, 
катастарска култура лз, катастарска класа 5, со вкупна 
површина од 2.163 м2, со право на сосопственост, за-
пишано во Имотен лист бр. 1667 за КО Коњско, за 
вкупна купопродажна цена во износ од 33.000,00 евра 
во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 
на денот на уплатата, сопственост на лицето Богданка 
Веизманн со живеалиште во САД.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и непосредните соседи како лица со првен-
ствено право на купување, изјавите за прифаќањето на 
понудата да ги достават до нотарот Васко Паскали ул. 
„Димитар Влахов“ бр. 9-А, Охрид, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“. Во спротивно, го губат правото на 
првенство.                                                                (47535) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - нива во место 
викано „Прекар“, класа 3, право на недвижност на КП 
бр. 686, со површина од 4.817 м2, запишана во Имотен 
лист број 309 за КО Сулдурци, во сопственост на Ма-
нев Атанас од Радовиш за цена од 120.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (47536) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште - нива во место 
викано „Под друм“, класа 2, право на недвижност на 
КП бр. 4059/3, со површина од 2.962 м2, запишана во 
Имотен лист број 980 за КО Ораовица вон град, во соп-
ственост на Соња Аврамова од Радовиш за цена од 
130.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо 
Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш.                        (47537) 

__________ 
   

Се врши продажба на земјоделско земјиште на КП 
бр. 335, м. в. „Садово“, катастарска култура Н, катас-
тарска класа 3, со површина од 5.345 м2, сето тоа со ут-
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врдено право на сосопственост со 1/2 (една половина) 
дел на име на продавачот Костадиноски Атанасов Гав-
рил од Прилеп запишано во ИЛ 155 за КО Ново Лагово 
за вкупна купопродажна цена од 20.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Натали Ацеска од Прилеп, ул. „Прилеп-
ски бранители“ бр. 6-2.                                           (47538) 

__________ 
   

Се продава КП бр. 3148, м. в. „Трска“, катастарска 
култура 15000-ливада, 3 класа, со вкупна површина од 
1.663 м2 во КО Берово вон град, во сопственост на 
Борка Златевска со живеалиште во Скопје според Имо-
тен лист бр. 2820 за КО Берово вон град, за вкупна ку-
попродажна цена од 5.500 евра во денарска про-
тиввредност по средниот курс на НБРСМ на денот на 
плаќањето.  

Се повикуваат лицата коишто имаат право на 
првенствено купување, во рок од 8 (осум) дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Татјана Миовска, нотар за подрачјето на 
Основен суд во Берово ул. „Задарска“ бр. 15.     (47539) 

__________ 
   

Се продава КП бр. 3149, м. в. „Голема ливада“, ка-
тастарска култура 15000-ливада, 3 класа, со вкупна 
површина од 1.275 м2 во КО Берово вон град, во соп-
ственост на Марија Ракочевиќ со живеалиште во Скоп-
је според Имотен лист бр. 639 за КО Берово вон град, 
за вкупна купопродажна цена од 4.463 евра во денарска 
противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот 
на плаќањето.  

Се повикуваат лицата коишто имаат право на 
првенствено купување, во рок од 8 (осум) дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Татјана Миовска, нотар за подрачјето на 
Основен суд во Берово ул. „Задарска“ бр. 15.     (47540) 

__________ 
   

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште сопстве-
ност на Весели Зани со живеалиште во Желино, ул. 
„101“ б. б., заведен во Имотен лист број 558 за КО Же-
лино вон град и тоа КП бр. 862 место викано „Дрнауре“ 
катастарска култура 15000, класа 5 со површина од 1.226 
м2 за вкупна купопродажна цена од 123.000 денари.  

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Бла-
гоја Тоска“ 214/1, Тетово.                                      (47541) 

__________ 
  

Со Нотарски акт Договор за залог (хипотека) со 
својство на извршна исправа ОДУ бр. 618/22 од 
26.9.2022 година, составен од нотарот Данче Шеримо-
ва од Струмица, заснован е залог од прв ред врз идна 

недвижност сопственост на заложниот должник-инвес-
титор Друштво за градежништво, производство, трго-
вија и услуги КРМЗОВ-МР ДООЕЛ Струмица, во ко-
рист на заложниот доверител Стопанска банка АД 
Скопје, која градба е предбележана во Лист за предбе-
лежување на градба број 53082 за КО Струмица и тоа: 
влез 1, кат К1, број 9, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда и друг објект: стан, внатрешна површина од 
87 м2, и влез 1, кат К1, број 9, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда и друг објект: помошни површини 
(тераса, логија, балкон), внатрешна површина од 11 м2, 
кој факт дека на катастарска парцела КП бр. 7034/9, во 
КО Струмица е во тек изведување на градба за што е 
извршено предбележување на правото на сопственост 
на зградата и посебниот дел од зграда е прибележан во 
Имотен лист број 52149 за КО Струмица кај Агенција 
за катастар на недвижности на РСМ Одделение за ка-
тастар на недвижности Струмица, како обезбедување 
на паричното побарување кое произлегува од Договор 
бр. КR2022/78599 за одобрување на станбен кредит, 
склучен на ден 21.9.2022 година, помеѓу заложниот до-
верител помеѓу заложниот доверител НЛБ банка АД 
Скопје, Илија Секулов од Струмица, како корисник на 
кредит-должник-иден заложен должник, и Мирјана Се-
кулова од Струмица, како корисник на кредит-долж-
ник, со кој договор банката на корисникот/корисници-
те на кредит-должници, му/им станбен кредит на износ 
од 46.600,00 евра под услови, начин, каматни стапки и 
рокови на враќање утврдени во Договорот за одобрува-
ње на станбен кредит, кој се исплатува и наплатува во 
денарска противвредност пресметана по среден курс на 
валутата утврдена во став 1 од член 2 на договорот, од 
индикативната курсна листа на НБРСМ која важи на 
денот на исплатата и наплатата на кредитот, рок на от-
плата: 180 (сто и осумдесет) месеци, од исплата на 
средствата, и за максимален износ на побарувањето 
кое преставува збир од главното побарување (во износ 
од 46.600,00 евра) зголемено за износот на споредните 
побарувања:редовна камата и сите трошоци предвиде-
ни во амортизациониот план и договорот, казнена ка-
мата (законска и договорна), провизии, даноци вклучу-
вајќи ги но не ограничувајќи се на сите трошоци што 
би можеле да произлезат во евентуална постапка за 
присилна наплата (судска и извршна) односно поста-
пка за реализација на заложното право, а кои трошоци 
се предвидени со тарифата на овластени субјекти за 
спроведување на таквата постапка со сите измени и до-
полнувања за целото времетраење на договорот, како и 
сите останати побарувања кои ќе произлезат од делов-
ната соработка помеѓу банката и корисникот/корисни-
ците на кредит-должници.                                     (47542) 

__________ 
   

Се продава КП бр. 3461, место викано/улица 
„Село“, катастарска култура зз н, катастарска класа 1, 
со површина од 2.288 м2, сопственост, во КО Дабиље, 
запишан во Имотен лист број 456 кај Агенција за ка-
тастар на недвижности на РСМ, Одделение за катастар 
на недвижности - Струмица, за купопродажна цена во 
износ од 120.000 денари, сопственост на Драги Механ-
џиски од Струмица (продавач).  

Се повикуваат согласно со член 15 од Законот за 
земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07 
од 8.11.2007 година), заедничкиот сопственик, сосоп-
ственикот и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на јавниот оглас, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство и сопственикот може земјо-
делското земјиште да го понуди на друго правно или 
физичко лице.  
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Изјавата за прифаќањето на понудата и депонирање 
на депозитот во висина на купопродажната цена да се 
достави до нотарот Данче Шеримова, ул. „Ленинова“ 
бр. 14/13, Струмица.                                               (47543) 

__________ 
   

Со Нотарски акт - Анекс број 2 на Договор зa залог 
(хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна 
исправа, склучен пред нотарот Веселинка Деребанова-
Крстевска од Битола под ОДУ р. бр. 210/22 од 
20.9.2022 година, помеѓу заложниот доверител НЛБ 
банка АД Скопјe, должникот-заложниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги ИВАНОВ 
ИНЖЕНЕРИНГ Сашко Иванов ДООЕЛ Битола, залож-
ниот должник Сашко Иванов и согласниот учесник 
Емилија Иванов преку полномошник Сашко Иванов, 
извршени се измени во Нотарскиот акт - Договор за за-
лог (хипотека) врз недвижен имот со својство на из-
вршна исправа склучен пред истиот нотар под ОДУ р. 
бр. 272/17 од 1.9.2017 година, изменет и дополнет со 
Анекс број 1 на Нотарски акт-Договор за залог склучен 
под ОДУ р. бр. 77/2018 од 28.3.2018 година, така што 
врз основа на склучен Анекс број 2 со деловоден број 
1208/3532-018 од 1.9.2022 година кон Договор за одоб-
рување на рамковен револвинг-лимит бр. 1208/3532-
004 од 23.8.2017 година, изменет и дополнет со Анекс 
број 1 со деловоден број 1208/3532-001 од 26.3.2018 го-
дина кон Договор за одобрување на рамковен револ-
винг-лимит бр. 1208/3532-004 од 23.8.2017 година, из-
вршени се промени во рокот на времетраење на одоб-
рениот рамковен револвинг- лимит и времетраењето на 
истиот, продолжено до 1.9.2030 година, со тоа што и 
понатаму остануваат под залог недвижностите запиша-
ни во Имотен лист број 28268 за КО Битола 3 во соп-
ственост на заложниот должник, во Имотен лист број 
42150 за КО Центар 1 и Имотен лист број 11156 за КО 
Центар 1 во сопственост на должникот-заложен долж-
ник Друштво за производство, трговија и услуги ИВА-
НОВ ИНЖЕНЕРИНГ Сашко Иванов ДООЕЛ Битола. 

(47544) 
__________ 

   
Со солемнизација на Договор за залог врз недвиж-

ност - хипотека со својство на извршна исправа, склу-
чен на ден 26.9.2022 година ОДУ бр. 617/22 на ден 
26.9.2022 година, составена од нотарот Данче Шеримо-
ва од Струмица, склучен помеѓу Уни банка АД Скопје, 
како заложен доверител, Саветка Митева од Струмица, 
како должник/иден заложен должник, Наско Киров од 
Струмица, како должник, и Друштво за градежништво 
и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 
застапувано од управителот Никола Пандев од Стру-
мица, како заложен должник, заснован е залог од прв 
ред врз следниот недвижен имот и тоа: КП бр. 7034, 
дел 7, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Тоше 
Проески“ бр. 6, бр. на зграда/друг објект 2, намена на 
згр. преземена при конверзија на податоците од стари-
от ел. систем А2-1, влез 2, кат К2, број 13, намена на 
посебен /заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна 
површина од 13 м2, сопственост, КП бр. 7034, дел 7, 
адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Тоше Про-
ески“ бр. 6, бр. на зграда/друг објект 2, намена на згр. 
преземена при конверзија на податоците од стариот ел. 
систем А2-1, влез 2, кат К2, број 13, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површи-
на од 86 м2, сопственост, и КП бр. 7034, дел 7, адреса 
(улица и куќен број на зграда) ул. „Тоше Проески“ бр. 
6, бр. на зграда/друг објект 2, намена на згр. преземена 
при конверзија на податоците од стариот ел. систем 
А2-1, влез 2, кат ПО, број 15, намена на посебен /заед-
нички дел од зграда ГМЗП, со отворена површина од 

17 м2, сопственост, запишан во Имотен лист број 
57494 за КО Струмица кај Агенција за катастар на нед-
вижности на РСМ - Одделение за катастар на недвиж-
ности Струмица, како обезбедување на паричното по-
барување кое произлегува од Договор бр. 011LD-504-
000029 за одобрување станбен кредит со девизна кла-
узула заведен кај заложниот доверител под Арх. бр. 
1202/46203-2/2022 од 26.8.2022 година, склучен помеѓу 
заложниот доверител Уни банка АД Скопје, Саветка 
Митева од Струмица, како кредитокорисник-должник, 
и Наско Киров од Струмица, како кредитокорисник-
должник, со кој договор банката му/им одобрува на 
кредитокорисникот/кредитокорисниците станбен кре-
дит во износ од 25.000,00 евра во денарска противвред-
ност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на ко-
ристење на средствата, со краен рок на измирување на 
кредитот 26.8.2042 година, а под услови, рокови, кама-
ти и провизии детално опишани во договорот и за мак-
симален износ на побарување кое претставува збир од 
главното побарување во износ од 25.000,00 евра во де-
нарска противвредност зголемено за износот на спо-
редните побарувања како договорната редовна камата, 
казнената камата (договорна и законска), годишна 
стапка на вкупните трошоци, надомест за сервисирање 
на кредитот, трошоци за проценка и репроценка на за-
ложениот имот доколку проценката е направена од 
страна на банката, провизии, даноци како и други тро-
шоци кои произлегуваат од Договорот за кредит, вклу-
чувајќи ги, но не ограничувајќи се на трошоците кои 
би можеле да произлезат од евентуална постапка за 
присилна наплата на побарувањата на заложниот дове-
рител (судски, извршни, нотарски, адвокатски и други 
трошоци), а се предвидени со тарифите на овластени 
субјекти за спроведување на таквата постапка, со сите 
измени и дополнувања за целото времетраење на дого-
ворот, како и сите останати побарувања кои ќе произ-
лезат од деловната соработка помеѓу заложниот дове-
рител, должникот/иден заложен должник, должникот и 
заложниот должник врз основа на Договорот бр. 
011LD-504-000029 за одобрување станбен кредит со 
девизна клаузула заведен кај заложниот доверител под 
Арх. бр. 1202/46203-2/2022 од 26.8.2022 година.   

                                                                            (47545) 
__________ 

  
Со Нотарски акт - Aнекс кон Нотарски акт - Дого-

вор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа 
ОДУ бр. 246/2021 од 30.9.2021 година, составен од но-
тарот Надица Чаушевска Заева од Струмица под ОДУ 
бр. 612/22 на 23.9.2022 година, составен од нотаот Дан-
че Шеримова од Струмица склучен помеѓу заложниот 
доверител Стопанска банка АД Скопје и Друштво за 
трговија и услуги ТЕМПЕРА ДИЗАЈН ДООЕЛ Стру-
мица како должник-заложен должник, засновано e за-
ложно право хипотека од прв ред врз недвижниот имот 
со сите припадоци, прирастоци, доградби, надградби и 
сите постојни и дополнително изградени површини со 
или без градежна документација и тоа: КП бр. 7433, 
дел 2, адреса (улица и куќен број на зграда) „Чедо Ха-
џијски“ бр. 4, бр. на зграда/друг објект 1, намена на 
згр. преземена при конверзија на податоците од стари-
от ел. систем Г4-7, влез 1, кат ПР, број /, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површи-
на 298 м2, сопственост, во КО Струмица запишан во 
Имотен лист бр. 56762 кај Агенција за катастар на нед-
вижности на РСМ Одделение за катастар на недвиж-
ности Струмица и заложно право хипотека од нареден 
ред врз недвижен имот со сите припадоци, прирастоци, 
доградби, надградби и сите постојни и дополнително 
изградени површини со или без градежна документа-
ција и тоа: КП бр. 7433, дел 2, место викано/улица „Че-
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до Хаџијски“, катастарска култура гз гиз, површина во 
м2 - 1538, Сопственост, и КП бр. 7433, дел 2, место ви-
кано/улица „Чедо Хаџијски“,  катастарска култура гз 
зпз 1, површина 304 м2, сопственост, во КО Струмица 
запишан во Имотен лист бр. 56762 кај Агенција за ка-
тастар на недвижности на РСМ - Одделение за катастар 
на недвижности Струмица во корист на заложниот до-
верител Стопанска банка АД Скопје, како обезбедува-
ње на паричното побарување кое произлегува од Дого-
вор за кредитна рамка заведен кај заложниот доверител 
под број 20/1901-436 на ден 17.8.2021 година, а кај 
должникот под број 03-sl од 17.8.2021 година и Анекс 
бр. 1 кон Договорот за кредитна рамка заведен кај СБ 
под бр. 20/1901-436 од 17.8.2021 година, заведен кај за-
ложниот доверител под број 20/1901-418, а кај должни-
кот-заложен должник под број 03-sl од 14.9.2022 го-
дина, склучен на ден 14.9.2022 година, како и сите нив-
ни анекси кои подоцна ке бидат склучени и ќе бидат 
нивни составни делови, склучени помеѓу заложниот 
доверител Стопанска банка АД Скопје, и Друштво за 
трговија и услуги ТЕМПЕРА ДИЗАЈН ДООЕЛ Стру-
мица, како должник -заложен должник, за износ до 
150.000,00 евра и за максимален износ на побарување-
то кое претставува збир од главното побарување во из-
нос до 150.000,00 евра, зголемено за износот на спо-
редните побарувања: редовната камата и сите трошоци 
предвидени во амортизациони планови/планови на от-
плата и во Договорот и анексите склучени во негови 
рамки, казнената камата (законска и договорна), прови-
зии, даноци вклучувајќи ги но не ограничувајќи се на 
сите трошоци што би можеле да произлезат во евенту-
ална постапка за присилна наплата (судска и извршна) 
односно постапка за реализација на заложно право, а 
кои трошоци се предвидени со тарифата на овластени 
субјекти за спроведување на таквата постапка со сите 
измени и дополнувања за целото времетраење на овој 
Договор и анексите склучени во негови рамки, како и 
сите останати побарувања кои ќе произлезат од делов-
ната соработка помеѓу Стопанска банка АД Скопје и 
корисникот-должникот-заложен должник и сите евен-
туални измени и дополнувања кои ќе настанат со Дого-
ворот и склучениот Анекс кон договорот, и сите поеди-
нечни пласмани.                                                      (47546) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за регистри-
ран залог врз подвижни предмети, составен од нотарот 
Зорица Пулејкова, Скопје, под ОДУ број 448/22 од 19 
септември 2022 година, склучен меѓу Стопанска банка 
АД Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ број 7 во 
Скопје како заложен доверител, и Трговско друштво за 
производство, промет и услуги МОТОЦЕНТАР ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на булевар 
„Србија“ број 10 во Скопје, Кисела Вода, со матичен 
број ЕМБС 4793404, како заложен должник, заради 
обезбедување на побарување на заложниот доверител 
во вкупен износ од 990.000,00 ЕУР по основ на Дого-
вор за мултивалутна кредитна рамка заведен под број 
18-В/818 од 22.4.2014 година со сите Анекси од број 1-
12 кон Договор за мултивалутна кредитна рамка, со ка-
мати, споредни побарувања и трошоци, засновано е за-
ложно право - регистриран залог од прв ред врз под-
вижни предмети сопственост на заложниот должник, 
кое заложно право е регистрирано во Централниот ре-
гистар на 23.9.2022 година под единствен деловоден 
идентификациски број 10120220002991.              (47547) 

__________ 
  

Врз основа на Договор за обезбедување на побару-
вање со засновање на договорен залог врз подвижни 
предмети (камиони), потврден од Бети Ѓорѓиева заме-

ник нотар на нотарот Зорица Пулејкова, Скопје, под 
ОДУ број 446/22 од 19 септември 2022 година, склучен 
меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, со седиште во 
Гетебург, Шведска, како заложен доверител, и Друш-
твото за изведување на рударско градежни работи МА-
ШИНОКОП ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште 
на Плоштад Маршал Тито број 17/2, Кавадарци, со ма-
тичен број ЕМБС 5838410, како заложен должник, за-
ради обезбедување на побарување на заложниот дове-
рител во износ од 397.700,00 евра, со трошоци и спо-
редни побарувања, засновано е заложно право - регис-
триран залог од прв ред врз подвижни предмети на за-
ложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во Централниот регистар на Република Северна Маке-
донија на 26.9.2022 година под единствениот делово-
ден идентификациски број 10120220003010.       (47548) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за хипотека, 
со својство на извршна исправа, составен во форма на 
Нотарски акт од Бети Ѓорѓиева заменик нотар на нота-
рот Зорица Пулејкова, Скопје, под ОДУ број 459/22 од 
22 септември 2022 година, склучен меѓу Стопанска 
банка АД Скопје, како заложен доверител, и Друштво-
то за меѓународен транспорт и шпедиција ДЕНИ ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на ул. „34“ број 22 Илинден, во Скопје, со матичен број 
ЕМБС 4408802, како заложен должник, заради обезбе-
дување на побарување на заложниот доверител во из-
нос до 60.800,00 евра, со трошоци и споредни побару-
вања засновано е заложно право-хипотека од прв ред 
врз недвижен сопственост на заложниот должник и тоа 
- стан во објект во градба во Скопје, на адреса „Б. 
Стефковски“, на КП број 1883 дел 3 во КО Маџари, 
број на зграда 0, влез 1, кат К3, број 38, со намена на 
посебен/заеднички дел од зграда и друг објект стан, со 
површина од 54 метри квадратни, влез 1, кат К3, број 
38 со намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект помошни простории (тераса, лоѓија, бал-
кон), со површина од 9 метри квадратни и влез 1, кат 
ПО, број 7 со намена на посебен/заеднички дел од згра-
да и друг објект помошна просторија, со површина од 
4 метри квадратни, видно од Лист за предбележување 
на градба број 70346 за КО Маџари, издаден од 
Агенцијата за катастар на недвижности на Република 
Северна Македонија.                                              (47549) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за хипотека, 
со својство на извршна исправа, составен во форма на 
Нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Скопје, под 
ОДУ број 436/22 од 15 септември 2022 година, склучен 
меѓу Стопанска банка АД Битола, со седиште на ул. 
„Добривое Радосављевиќ“ број 21 во Битола, со мати-
чен број ЕМБС 5026377, како заложен доверител, и 
Друштвото за превоз, промет и услуги РУЛЕ-ТУРС 
ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Нико-
ла Карев“ број 20 во Скопје, со матичен број ЕМБС 
4376617, како заложен должник, заради обезбедување 
на побарување на заложниот доверител по основ на 
Договор за рамковен лимит за одобрување на сите ви-
дови на изложености (партија бр. 04-450-0080148.0), 
заведен под Дел. број 08-14932/2 со датум од 14.9.2022 
година до максимален износ до 90.500.000 денари, со 
трошоци и споредни побарувања засновано е заложно 
право - хипотека врз недвижен имот сопственост на за-
ложниот должник и тоа земјиште на КП број 1965 дел 
1 во КО Гази Баба, место викано/улица ул. „537“, кул-
тура гз гиз, со површина од 7.965 метри квадратни, 
земјиште на КП број 1965 дел 1 во КО Гази Баба, место 
викано/улица ул. „537“, култура гз зпз 1, со површина 
од 2.021 метри квадратни, земјиште на КП број 1965 
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дел 1 во КО Гази Баба, место викано/улица ул. „537“, 
култура гз зпз 3, со површина од 403 метри квадратни, 
земјиште на КП број 1965 дел 1 во КО Гази Баба, место 
викано/улица ул. „537“, култура гз зпз 4, со површина 
од 725 метри квадратни, земјиште на КП број 1965 дел 
1 во КО Гази Баба, место викано/улица ул. „537“, кул-
тура гз зпз 6, со површина од 354 метри квадратни, 
земјиште на КП број 1965 дел 1 во КО Гази Баба, место 
викано/улица ул. „537“, култура гз зпз 7, со површина 
од 259 метри квадратни, земјиште на КП број 1965 дел 
1 во КО Гази Баба, место викано/улица ул. „537“, кул-
тура гз зпз 8, со површина од 13 метри квадратни, зем-
јиште на КП број 1965 дел 1 во КО Гази Баба, место 
викано/улица ул. „537“, култура гз зпз 12, со површина 
од 49 метри квадратни, земјиште на КП број 1965 дел 1 
во КО Гази Баба, место викано/улица ул. „537“, култу-
ра гз зпз 13, со површина од 11 метри квадратни, нед-
вижен имот на КП број 1965 дел 1 во КО Гази Баба, ад-
реса ул. „537“, зграда 1, со намена Б4-6, влез 001, кат 
ПО, број 000, со намена ДП, со површина од 1.259 мет-
ри квадратни, недвижен имот на КП број 1965 дел 1 во 
КО Гази Баба, адреса ул. „537“, зграда 1, со намена Б4-
6, влез 001, кат ПР, број 000, со намена ДП, со површи-
на од 1.454 метри квадратни, недвижен имот на КП 
број 1965 дел 1 во КО Гази Баба, адреса ул. „537“, згра-
да 1, со намена Б4-6, влез 001, кат ПР, број 000, со на-
мена ПП, со површина од 16 метри квадратни, видно 
од Имотен лист број 45427 за КО Гази Баба издаден од 
Агенцијата за катастар на недвижности на Република 
Северна Македонија.                                              (47550) 

__________ 
   

Врз основа на Договор за хипотека, со својство на 
извршна исправа, составен во форма на Нотарски акт 
од Бети Ѓорѓиева заменик нотар на нотарот Зорица Пу-
лејкова, Скопје, под ОДУ број 453/22 од 21 септември 
2022 година, склучен меѓу Комерцијална банка АД 
Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ број 3 во 
Скопје, со матичен број ЕМБС 4065573, како заложен 
доверител, и Друштвото за градежништво и трговија 
КАТ КОСТОВ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. „Мишко Михајловски“ број 12 во Скопје, како за-
ложен должник, заради обезбедување на побарување 
на заложниот доверител по основ на Договор за кредит 
за купување на станбен простор, заведен под број 02-
401-0153423.2 во износ 67.500,01 евра, со трошоци и 
споредни побарувања засновано е заложно право - хи-
потека од прв ред врз недвижен сопственост на залож-
ниот должник и тоа: стан во објект во градба во Скопје 
на КП број 1156 дел 15 во КО Кисела Вода 1, влез 1, 
кат К2, број 10, со намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект стан, со површина од 53 метри 
квадратни и влез 1, кат К2, број 10, со намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект помошни 
простории (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 6 
метри квадратни и неопределен соодветен дел од заед-
ничките простории во обем кој припаѓа на станот број 
10 на кат 2 во влез 1, кои претставуваат ходници, ход-
ници со скали, лифт и други помошни простории запи-
шани во Лист за предбележување на градба број 62494 
за КО Кисела Вода 1 издаден од Агенцијата за катастар 
на недвижности на Република Северна Македонија, и 
неопределен соодветен дел од земјиште на КП број 
1156 дел 15 во КО Кисела Вода 1, на ул. „С. Коваче-
виќ“, култура гнз, со површина од 346 метри квад-
ратни, и КП број 1156 дел 16 во КО Кисела Вода 1, на 
ул. „С. Ковачевиќ“, култура гз гнз, со површина од 49 
метри квадратни, во обем кој припаѓа на станот број 10 
на кат 2 во влез 1, кое земјиште е запишано во Имотен 
лист број 585656 за КО Кисела Вода 1 издаден од 
Агенцијата за катастар на недвижности на Република 
Северна Македонија.                                              (47551) 

Врз основа на Договор за хипотека, со својство на 
извршна исправа, составен во форма на Нотарски акт 
од Бети Ѓорѓиева заменик нотар на нотарот Зорица Пу-
лејкова, Скопје, под ОДУ број 454/22 од 21 септември 
2022 година, склучен меѓу Комерцијална банка АД 
Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ број 3 во 
Скопје, со матичен број ЕМБС 4065573, како заложен 
доверител, и Друштвото за градежништво и трговија 
КАТ КОСТОВ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. „Мишко Михајловски“ број 12 во Скопје, како за-
ложен должник, заради обезбедување на побарување 
на заложниот доверител по основ на Договор за кредит 
за купување на станбен простор, заведен под број 02-
401-0153425.2 во износ 67.500,01 евра, со трошоци и 
споредни побарувања засновано е заложно право - хи-
потека од прв ред врз недвижен сопственост на залож-
ниот должник и тоа: стан во објект во градба во Скопје 
на КП број 1156 дел 15 во КО Кисела Вода 1, влез 1, 
кат К1, број 6, со намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект стан, со површина од 53 метри 
квадратни и влез 1, кат К1, број 6, со намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда и друг објект помошни 
простории (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 6 
метри квадратни и неопределен соодветен дел од заед-
ничките простории во обем кој припаѓа на станот број 
6 на кат 1 во влез 1, кои претставуваат ходници, ходни-
ци со скали, скали и други помошни простории запи-
шани во Лист за предбележување на градба број 62494 
за КО Кисела Вода 1 издаден од Агенцијата за катастар 
на недвижности на Република Северна Македонија, и 
неопределен соодветен дел од земјиште на КП број 
1156 дел 15 во КО Кисела Вода 1, на ул. „С. Коваче-
виќ“, култура гнз, со површина од 346 метри квад-
ратни, и КП број 1156 дел 16 во КО Кисела Вода 1, на 
ул. „С. Ковачевиќ“, култура гз гнз, со површина од 49 
метри квадратни, во обем кој припаѓа на станот број 6 
на кат 1 во влез 1, кое земјиште е запишано во Имотен 
лист број 585656 за КО Кисела Вода 1 издаден од 
Агенцијата за катастар на недвижности на Република 
Северна Македонија.                                              (47552) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за регистри-
ран залог врз подвижни предмети, составен од Бети 
Ѓорѓиева заменик нотар на нотарот Зорица Пулејкова, 
Скопје, под ОДУ број 448/22 од 19 септември 2022 го-
дина, склучен меѓу Стопанска банка АД Скопје, со се-
диште на ул. „11 Октомври“ број 7 во Скопје како зало-
жен доверител, и Трговско друштво за производство, 
промет и услуги МОТОЦЕНТАР ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на булевар „Србија“ број 10 во 
Скопје, Кисела Вода, со матичен број ЕМБС 4793404, 
како заложен должник, заради обезбедување на поба-
рување на заложниот доверител во вкупен износ од 
990.000,00 евра по основ на Договор за мултивалутна 
кредитна рамка заведен под број 18-В/818 од 22.4.2014 
година со сите Анекси од број 1-12 кон Договор за 
мултивалутна кредитна рамка, со камати, споредни по-
барувања и трошоци, засновано е заложно право-регис-
триран залог од прв ред врз подвижни предмети соп-
ственост на заложниот должник, кое заложно право е 
регистрирано во Централниот регистар на 23.9.2022 го-
дина под единствен деловоден идентификациски број 
10120220002991.                                                     (47553) 

__________ 
   

Врз основа на Анекс број 1 кон Договор за залог - 
хипотека на недвижен имот, со својство на извршна ис-
права, составен во форма на Нотарски акт од Бети Ѓор-
ѓиева заменик нотар на нотарот Зорица Пулејкова, 
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Скопје, под ОДУ број 449/22 од 19 септември 2022 го-
дина, склучен меѓу Стопанска банка АД Скопје, со се-
диште на ул. „11 Октомври“ број 7 во Скопје, како за-
ложен доверител, и Трговско друштво за производство, 
промет и услуги МОТОЦЕНТАР ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на булевар Србија број 10 во 
Скопје, Кисела Вода, со матичен број ЕМБС 4793404, 
како заложен должник, се врши промена во веќе засно-
ваното заложно право хипотека со Договорот за залог - 
хипотека на недвижен имот, со својство на извршна ис-
права, составен во форма на Нотарски акт од нотарот 
Снежана Видовска, Скопје, под ОДУ број 223/2014 од 
30 април 2014 година (Прилог Р кон оваа исправа) на 
начин што се проширува правниот основ на обезбеде-
нето побарување, се продолжува рокот на мултивалут-
на кредитна рамка, се зголемува проценетата вредност 
на на недвижниот имот кој е предмет на заложувањето, 
и се врши прецизирање на веќе заложниот недвижен 
имот сопственост на заложниот должник и тоа: зем-
јиште на КП број 852 дел 4 во КО Злокуќани, место ви-
кано Момин Поток, катастарска култура гз/гиз, со пов-
ршина од 3.197 метри квадратни; земјиште на КП број 
852 дел 4 во КО Злокуќани, место викано Момин По-
ток, катастарска култура гз/зпз 1, со површина од 419 
метри квадратни; Земјиште на КП број 852 дел 4 во КО 
Злокуќани, место викано Момин Поток, катастарска 
култура гз/зпз 3, со површина од 478 метри квадратни; 
Деловен простор на КП број 852 дел 4 во КО Злоку-
ќани, адреса: Момин поток, број на зграда 1, со намена 
Г4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда ДП, со површина од 367 метри квад-
ратни, број на зграда 3, со намена Г3-3, влез 1, кат ГЛ, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, 
со површина од 52 метри квадратни, број на зграда 3, 
со намена Г3-3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 287 
метри квадратни и број на зграда 3, со намена Г3-3, 
влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со површина од 356 метри квадратни, 
видно од Имотен лист број 2074 за КО Злокуќани изда-
ден од Агенција за катастар на недвижности на Репуб-
лика Северна Македонија и 302/603 идеални делови од: 
земјиште на КП број 852 дел 3 во КО Злокуќани, место 
викано Момин Поток, катастарска култура 50000 1, со 
површина од 46 метри квадратни; земјиште на КП број 
852 дел 3 во КО Злокуќани, место викано Момин По-
ток, катастарска култура 70.000, со површина од 556 
метри квадратни, видно од Имотен лист број 2073 за 
КО Злокуќани издаден од Агенција за катастар на нед-
вижности на Република Северна Македонија, а соглас-
но со Анексот број 12 кон Договорот за мултивалутна 
кредитна рамка број 18-В/818 од 22.4.2014 година, за-
веден кај заложниот доверител под број 27/1.102-1331 
од 23.8.2022 година.                                                (47554) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот парцела 903, дел 4, мес-
то викано „Рупа“, култура 11000, класа 3, со површина 
од 2.279 м2 по ИЛ бр. 642 на КО Јанчиште, сопстве-
ност на Трпчевски Крсто од Канада, за купопродажна 
цена од 160.000,00 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.                                                                     (47572) 

Над недвижен имот што се наоѓа во Скопје, на КП 
10529, евидентиран како згр. 4, вл. 1, кат МА, стан бр. 
22 од 43 м2 со помошна површина (тераса, лоѓија, бал-
кон) од 5 м2 и на кат ПО, гаражно место бр. 1 во затво-
рен простор од 18 м2, според Лист за предбележување 
на градба бр. 115420 за КО Центар 1, сопственост на 
заложниот должник Друштвото за консалтинг, инжене-
ринг, промет, услуги и градежништво ХРИСИНГ-ФС 
ДООЕЛ Скопје, бул. „8 Септември“ бр. 4, локал 5, при-
земје, со ЕМБС 6255523, е воспоставено заложно право 
хипотека од прв ред во корист на заложниот доверител 
НЛБ банка АД Скопје, како обезбедување на парично 
побарување во висина од 1.234.000 денари, врз основа 
на Договор за залог на недвижен имот - хипотека, сос-
тавен од нотарот Снежана Сарџовска од Скопје под бр. 
ОДУ 718/22 од 16.9.2022 година.                          (47573) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште 
евидентирано на КП бр. 1231, дел 5, место викано 
„Танко патче“, катастарска култура-11000, класа 2, со 
површина од 925 м2, запишано на Имотен лист бр.105 
за КО Глишиќ, сопственост на Лилјана Камендолиева 
од Неготино, ул. „Иво Виларов“ бр. 32, Неготино, за 
купопродажна цена од 60.000 денари.  

Се повикуваат сите соседите кои имаат право на 
првенствено купување и чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенствено купување. Изјавите писмено да 
се достават до нотарот Љубинка Јаковлева, ул. „Миле 
Вчков“ бр. 1, Кавадарци.                                        (47574) 

__________ 
   

Врз основа на Солемнизација - Потврда на приват-
на исправа на Анекс кон Договор за залог (хипотека) 
на недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
1628/2022 од 21.9.2022 сочинет од нотарот Зафир 
Хаџи-Зафиров во Скопје, склучен меѓу Универзална 
инвестициона банка АД Скопје, со седиште на ул. 
„Максим Горки“ бр.6 Скопје, Центар, со EMБС 
4646088, како заложен доверител, Друштво за промет, 
инженеринг и услуги ЕМАГ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на булевар „Илинден“ бр.162/локал 
2 Скопје, Карпош, со ЕМБС 5363659 и ЕДБ 4030-
000374602, како должник-заложен должник, Весна Ан-
довска од Скопје, со адреса на живеење на бул. „Кочо 
Рацин“ бр.18-15 Скопје, како заложен должник и Чедо-
мир Андовски од Скопје, со адреса на живеење на бул. 
„Кочо Рацин“ бр.18-15 Скопје текст како согласна 
страна засновано е заложно право врз недвижен имот 
запишан во Имотен лист број 83512 за КО КАРПОШ, 
Имотен лист број 80002 за КО КАРПОШ Имотен лист 
број 14469 за КО ЦЕНТАР 1 Имотен лист број 15084 за 
КО ОХРИД 2 во Агенција за катастар на недвижности 
по основ на Солемнизација - Потврда на приватна ис-
права на Анекс кон Договор за залог (хипотека) на нед-
вижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
1628/2022 од 21.9.2022 сочинет од нотарот Зафир 
Хаџи-Зафиров, при што износот на главницата e 25 
0000 евра.                                                                 (47575) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште 
евидентирано на КП бр. 1744, место викано „Шишка“, 
катастарска култура-зз гр, класа 2, со површина од 
1.475 м2, запишано на Имотен лист бр.2112 за КО Гли-
шиќ, сопственост на Лилјана Камендолиева од Него-
тино, ул. „Иво Виларов“ бр. 32, Неготино, за купопро-
дажна цена од 60.000 денари.  
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Се повикуваат сите соседите кои имаат право на 
првенствено купување и чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенствено купување. Изјавите писмено да 
се достават до нотарот Љубинка Јаковлева, ул. „Миле 
Вчков“ бр. 1, Кавадарци.                                        (47576) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт – АНЕКС БРОЈ 1 НА 
ДОГОВОР ЗА РЕГИСТРИРАН ЗАЛОГ ВРЗ ПАРИЧ-
НО ПОБАРУВАЊЕ ОДУ 1672/2022 од 27.9.2022 годи-
на сочинет од нотарот Зафир Хаџи- Зафиров во Скопје, 
склучен меѓу Стопанска банка АД Скопје, со седиште 
на ул.„11 Октомври“ бр.7 Скопје, Центар, со EMБС 
4065549, ЕДБ 4030996116744, како заложен доверител 
и Друштво за консалтинг и развој на софтвер РЕАК-
ТИВ ДОО Скопје, со седиште на ул. „20-ти Октомври“ 
бр.17 Скопје, Центар, со ЕМБС 6159559 и ЕДБ 4030-
006611118 како должник и заложен должник, Заснова-
но е заложно право врз идни парични побарувања во 
Центарлен регистар на РСМ по основ на Нотарски акт 
– АНЕКС БРОЈ 1 НА ДОГОВОР ЗА РЕГИСТРИРАН 
ЗАЛОГ ВРЗ ПАРИЧНО ПОБАРУВАЊЕ ОДУ 1672/2022 
од 27.9.2022 сочинет од нотарот Зафир Хаџи-Зафиров 
во Скопје, при што износот на главницата е 36.900.000 
денари.                                                                     (47577) 
 
 

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. 199/2021  
 

ЈАВНА ОБЈАВА 
(Врз основа на член 46-б, од Законот за измени и 

дополнувања на Законот за извршување, „Сл. весник 
на РМ“ бр. 8 од 17.1.2008 година)  

 
Извршителот Павел Томашевски постапувајќи по 

предлогот на доверителот Трајанче Спасовски од 
Скопје и живеалиште на ул. „Лисец“ бр. 156, против 
должникот Друштво за трговија и услуги ОСУМНА-
ЕСКА ЛОГИСТИК ДОО експорт-импорт Скопје од 
Скопје со ЕДБ 4057014525390 и седиште на Долно Ли-
сиче бр. 30, Скопје, заради остварување на парично по-
барување, на ден 21.9.2022 год., го  

        
ПОВИКУВА 

 
Должникот Друштво за трговија и услуги ОСУМ-

НАЕСКА ЛОГИСТИК ДОО експорт-импорт Скопје со 
ЕДБ 4057014525390 да се јави во канцеларијата на из-
вршителот на ул. „11 Октомври“ бр. 23А-2/4, Скопје, 
заради доставување на Налог за извршување по член 
96 од ЗИ заведено со И. бр. 199/2021 во рок од 1 (еден) 
ден, сметано од денот на последното објавување на ова 
јавно повикување во јавното гласило.  

Се предупредува должникот Друштво за трговија и 
услуги ОСУМНАЕСКА ЛОГИСТИК ДОО експорт-им-
порт Скопје дека ваквиот начин на достава се смета за 
уреден и дека негативните последици кои можат да 
настанат ги сноси самата странка.  

Ова објавување претставува прва објава на јавниот 
повик.  

     
                                                           Извршител,  
                                                 Павел Томашевски, с.р. 

(47319) 

                                                             И. бр. 2648/2016  
 

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 изменување и дополнување на Законот за извршува-
ње „Сл. весник на РМ“ бр. 233 од 20.12.2018 година)  

 
Извршителот Гордана Џутеска од Охрид, ул. „Ди-

митар Влахов“ бр. 14 врз основа на барањето за спро-
ведување на извршување од доверителот ТДПТ Филев 
Павел БВЦ Охрид ДООЕЛ Охрид со ЕМБС 5034671 и 
седиште на ул. „Живко Чинго“ бр. 4, Охрид, засновано 
на извршната исправа К-258/13 од 24.9.2014 година на 
Основен суд Охрид, против должникот Снежана Ма-
џункова од Гевгелија, како законски наследник на по-
којниот должник Андон Маџунков од Гевгелија сог-
ласно со Оставинско решение О. бр. 254/21 УДР бр. 
44/21 од 3.12.2021 година на нотарот Цеца Малева 
Стоев, за спроведување на извршување во вредност 
850.000 денари, на ден 22.9.2022 година, гo   
       

ПОВИКУВА 
 
Должникот Снежана Маџункова од Гевгелија како 

законски наследник на покојниот должник Андон Ма-
џунков од Гевгелија, согласно со Оставинско решение 
О. бр. 254/21 УДР бр. 44/21 од 3.12.2021 година на но-
тарот Цеца Малева Стоев, заради доставување на: За-
писник за продажба на недвижност И. бр. 2648/2016 од 
31.8.2022 година на извршителот Гордана Џутеска;  

Заклучок за усна јавна продажба И. бр. 2648/2016 
од 5.9.2022 година на извршителот Гордана Џутеска, 
во рок од 1 (еден) ден, сметано од денот на последното 
објавување на ова јавно повикување во јавното гла-
сило.  

Се предупредува должникот Снежана Маџункова 
од Гевгелија како законски наследник на покојниот 
должник Андон Маџунков од Гевгелија согласно со 
Оставинско решение О. бр. 254/21 УДР бр. 44/21 од 
3.12.2021 година на нотарот Цеца Малева Стоев дека 
ваквиот начин на достава се смета за уреден и дека не-
гативните 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,  
                                                    Гордана Џутеска, с.р. 

(47332) 
__________ 

   
ЈАВНА ОБЈАВА 

(Врз основа на член 48 став 3 од Законот за извршу-
вање „Сл. весник на РМ“ бр. 72 од 12.4.2016 година)  

 
Извршителот Благој Бањански од Неготино врз ос-

нова на барањето за спроведување на извршување од 
доверителот доверителот Спектар 04 Еоод од Републи-
ка Бугарија со седиште на ул. „Црно Море“ бр. 7, Пет-
рич, засновано на извршната исправа Солемнизација на 
приватна исправа ОДУ број 666/15 од 30.6.2015 на но-
тарот Благој Кичев од Кавадарци, против должникот 
Оливер Велиновски од Скопје со живеалиште на ул. 
„Петар Чајковски“ бр. 3-1, за спроведување на извршу-
вање, на ден 23.9.2022 година, го  
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ПОВИКУВА 
 
Должникот Оливер Велиновски од Скопје со живе-

алиште на ул. „Петар Чајковски“ бр. 3-1, да се јави кај 
извршител Благој Бањански од Неготино на ул. „Фемо 
Кулаков“ бр. 15/1-1, заради врачување на Заклучок за 
усна јавна продажба (врз основа на членовите 179 став 
(1), 181 став (1) и 182 став (1) од Законот за извршу-
вање) од 14.9.2022 година, во рок од 3 (три) дена сме-
тано од денот на јавното објавување на овој јавен по-
вик во јавното гласило.  

Се предупредува должникот Oливер Велиновски од 
Скопје со живеалиште на ул. „Петар Чајковски“ бр. 3-
1, дека ваквиот начин на достава се смета за уреден и 
дека негативните последици кои можат да настанат ќе 
ги сноси самата странка.  

Оваа објава се објавува во „Службен весник на 
РСМ“.  

 
                                                             Извршител,  
                                                    Благој Бањански, с. р. 

(47397) 
 
 
 

Н Е В А Ж Е Ч К И  Д О К У М Е Н Т И  
 
Лична карта  
Лична карта бр. A1622234  на име Мирјана Меркоска, 
Битола. (47459) 
Лична карта бр. A2612597  на име Никола Симонов, 
Скопје. (47461) 
Лична карта бр. A2220711  на име Мартин Нуришов, 
Скопје. (47462) 
Лична карта бр. A2279445  на име Санела Чиндарова, 
Берово. (47463) 
Лична карта бр. G1227806  на име Ќазим Колеци, 
Дебар. (47464) 
Лична карта бр. A2300574  на име Шериф Сулиманов, 
Делчево. (47467) 
Лична карта бр. N0203996  на име Фекрет Синани, 
Гостивар. (47469) 
Лична карта бр. A2699487  на име Славе Стојановски, 
Кичево. (47470) 
Лична карта бр. G1253608  на име Саније Зендели, 
Кичево. (47471) 
Лична карта бр. M0258289  на име Митко Стојковски, 
Кочани. (47472) 
Лична карта бр. A1451844  на име Миле Игнатов, 
Кочани. (47473) 
Лична карта бр. A2143034  на име Мартин 
Димитриевски, Кратово. (47475) 
Лична карта бр. A2034151  на име Шемса Арапоска, 
Македонски Брод. (47479) 
Лична карта бр. M0514058  на име Антонио Јованоски, 
Македонски Брод. (47480) 
Лична карта бр. A1935001  на име Никола Камчев, 
Неготино. (47482) 
Лична карта бр. M0099178  на име Назив Асков, 
Неготино. (47483) 
Лична карта бр. A2164103  на име Татјана Филипоска, 
Охрид. (47484) 
Лична карта бр. A1690341  на име Андријана Паскали, 
Охрид. (47485) 
Лична карта бр. A2467813  на име Станка Манасиева, 
Радовиш. (47489) 
Лична карта бр. A2214390  на име Димитар 
Ангеловски, Скопје. (47493) 
Лична карта бр. A2091491  на име Нада Молеровиќ, 
Скопје. (47494) 

Лична карта бр. A2536329  на име Улвија Фидовска, 
Скопје. (47495) 
Лична карта бр. A2551541  на име Савка Петровска, 
Скопје. (47496) 
Лична карта бр. A2236310  на име Лидија Панева, 
Свети Николе. (47497) 
Лична карта бр. A1832752  на име Ѓорѓе Стоилов, 
Струмица. (47499) 
Лична карта бр. A2512107  на име Џемаил Елмазов, 
Струмица. (47500) 
Лична карта бр. M0274513  на име Глигор Чакмаков, 
Струмица. (47501) 
Лична карта бр. A2284474  на име Еркан Демиров, 
Струмица. (47502) 
Лична карта бр. A2639349  на име Михаил Митев, 
Струмица. (47503) 
Лична карта бр. G1375249  на име Ајруш Истрефи, 
Струга. (47506) 
Лична карта бр. A1877338  на име Ивана Андова, 
Велес. (47508) 
Лична карта бр. A1729554  на име Илмас Исмаилоски, 
Велес. (47509) 
Лична карта бр. A1692257  на име Илија Андов, Велес. 
 (47510) 
Лична карта бр. A2732437  на име Панде Стојковски, 
Битола. (47589) 
Лична карта бр. A2435660  на име Сабина Ајрединова, 
Битола. (47591) 
Лична карта бр. A2305915  на име Севирџана 
Ајрединова, Битола. (47592) 
Лична карта бр. A2349802  на име Љубомир Каратуков, 
Скопје. (47593) 
Лична карта бр. G0296582  на име Хатмије Бајрами, 
Скопје. (47594) 
Лична карта бр. N0023580  на име Селман Адиловски, 
Скопје. (47595) 
Лична карта бр. G1383235  на име Реџеп Реџеповски, 
Скопје. (47596) 
Лична карта бр. A2296671  на име Благој Боболински, 
Делчево. (47597) 
Лична карта бр. M0144714  на име Петре Ололоски, 
Кичево. (47600) 
Лична карта бр. A2291470  на име Теодора Милковски, 
Крива Паланка. (47601) 
Лична карта бр. A2570273  на име Злате Симјаноски, 
Македонски Брод. (47603) 
Лична карта бр. A2458353  на име Кристијан 
Тумбовски, Радовиш. (47604) 
Лична карта бр. W0005031  на име Акиахмед Асанов, 
Скопје. (47605) 
Лична карта бр. M0194027  на име Мила Блажевска, 
Скопје. (47606) 
Лична карта бр. A2347641  на име Светлана Наќевска, 
Скопје. (47607) 
Лична карта бр. A2528619  на име Миле 
Димитриевски, Скопје. (47608) 
Лична карта бр. A2184818  на име Павлина 
Карадаковска, Скопје. (47609) 
Лична карта бр. A2749874  на име Виолета Анчевска, 
Скопје. (47610) 
Лична карта бр. M0117393  на име Ељизабета 
Ибраимова, Скопје. (47611) 
Лична карта бр. A1833766  на име Светислав Пеица, 
Скопје. (47612) 
Лична карта бр. A1731218  на име Алексеј Коминек, 
Скопје. (47613) 
Лична карта бр. A2317556  на име Анастасија Петрова, 
Скопје. (47614) 
Лична карта бр. A2058035  на име Нада Јакимовска, 
Скопје. (47615) 
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Лична карта бр. M0013010  на име Саманта Ибрахим, 
Скопје. (47616) 
Лична карта бр. A2709946  на име Тимка Талеска, 
Скопје. (47617) 
Лична карта бр. G1239646  на име Омер Мустафа, 
Скопје. (47618) 
Лична карта бр. N0206964  на име Небие Риза, Скопје. 
 (47619) 
Лична карта бр. A2247473  на име Миланка Савевска, 
Скопје. (47620) 
Лична карта бр. M0254833  на име Благоја Топузовски, 
Скопје. (47621) 
Лична карта бр. N0040461  на име Кадрије Ахмети, 
Скопје. (47622) 
Лична карта бр. G1283778  на име Бесар Ључи, Скопје. 
 (47623) 
Лична карта бр. G1293088  на име Шемун Ќазимовски, 
Скопје. (47624) 
Лична карта бр. G1492050  на име Сумеја Сулејмани, 
Скопје. (47625) 
Лична карта бр. G1458924  на име Хатиџе Беадиновска, 
Скопје. (47626) 
Лична карта бр. A2488306  на име Стефан Поповски, 
Скопје. (47627) 
Лична карта бр. G1515758  на име Мусли Нухија, 
Скопје. (47628) 
Лична карта бр. N0062436  на име Фуркан Зендели, 
Скопје. (47629) 
Лична карта бр. M0037385  на име Александар 
Рајевски, Скопје. (47630) 
Лична карта бр. G1187993  на име Илмије Аџами, 
Скопје. (47631) 
Лична карта бр. N0067542  на име Љазим Сулајмани, 
Скопје. (47632) 
Лична карта бр. M0097310  на име Серџу Кантуров, 
Велес. (47636) 
Лична карта бр. A1815700  на име Славе Живков, 
Штип. (47639) 
Пасош  
Пасош бр. K0156052  на име Бујар Доволани, Дебар. 
 (47465) 
Пасош бр. K0152170  на име Љаунтина Доволани, 
Дебар. (47466) 
Пасош бр. C0418030  на име Бојана Христова, Кочани. 
 (47474) 
Пасош бр. C1524796  на име Сашо Петровски, 
Куманово. (47477) 
Пасош бр. C1280034  на име Гоце Грабулоски, Прилеп. 
 (47486) 
Пасош бр. B0641841  на име Светлана Станкоска, 
Прилеп. (47487) 
Пасош бр. C1340649  на име Ајџан Садикоска, Прилеп. 
 (47488) 
Пасош бр. K1252488  на име Албатрит Мустафи, 
Куманово. (47602) 
Пасош бр. K1263465  на име Лиридон Сулејмани, 
Тетово. (47633) 
Пасош бр. K1092518  на име Дилавер Мемети, Тетово. 
 (47634) 
Пасош бр. K1060290  на име Ерол Зеќири, Тетово. 
 (47635) 
Свидетелство  
Свидетелство за 1 год. издадено од  СУ “Димитар 
Влахов“, Скопје на име Стојчевска Симона, Кочани. 
 (47300) 
Свидетелство за 9 одд. издадено од  ОУ “Ристо Крле“, 
Кадино на име Александар Ивановски, Скопје. (47412) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ “Кузман 
Шапкарев“, Драчево на име Симон Маркоски, Скопје. 
 (47415) 

Свидетелство за 6 одд. издадено од  ОУ “Јоаким 
Крчоски“, Никиштани на име Беким Селмани, Скопје. 
 (47428) 
Свидетелство за 7 одд. издадено од   ОУ “Јоаким 
Крчоски“, Никиштани на име Беким Селмани, Скопје. 
 (47429) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од   ОУ “Јоаким 
Крчоски“, Никиштани на име Беким Селмани, Скопје. 
 (47430) 
Свидетелство за 9 одд. издадено од   ОУ “Јоаким 
Крчоски“, Никиштани на име Беким Селмани, Скопје. 
 (47431) 
Свидетелство за 3 год. издадено од  СУГС “Зеф Љуш 
Марку“, Скопје на име Хамза Фазлиу, Скопје. (47532) 
Свидетелство за 6 одд.  на име Мирсад Кирмизи, 
Тетово. (47556) 
Свидетелство за 3 год.  на име Фетаи Неџат, Тетово. 
 (47557) 
Свидетелство за 2 год. издадено од  „Перо Наков“ на 
име Жаклина Доцевска, Куманово. (47559) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ „С. 
Штерјоски“ на име Илфан Бајрамоски, Кичево. (47560) 
Свидетелство за средно образование  на име Деница 
Китанова, Струмица. (47561) 
Свидетелство   на име Елмази Шемсије, Тетово. (47568) 
Свидетелства за 1 и 2 год.  на име Алејна ехмеди, 
Тетово. (47569) 
Свидетелства од 1 до 4 год. издадени од  ССОУ „Коле 
Неделковски“ на име Тоше Шкортов, Велес. (47570) 
Индекс  
Индекс  издаден од  ФТУ „Св. Климент Охридски“ на 
име Ѓоко Митковски, Охрид. (47571) 
Диплома  
Диплома  издадена од  Државно средно училиште за 
железнички и ПТТ сообраќај на име Левковски 
Александар, Скопје. (47299) 
Диплома  издадена од  СУГС “Георги Димитров“, 
Скопје на име Стефан Трпевски, Скопје. (47421) 
Диплома  издадена од  СУГС “Цветан Димов“, Скопје 
на име Меритон Аљиљи, Скопје. (47451) 
Диплома  издадена од  СУГС “Марија Кири 
Склодовски“, Скопје на име Мирјана Деспотовиќ, 
Скопје. (47457) 
Диплома   на име Даница Броадбент. (47555) 
Диплома   на име Јетмир Ислами. (47558) 
Диплома  издадена од  СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ на име 
Дејан Петровски, Битола. (47562) 
Диплома   на име Темов Најдо. (47564) 
Диплома   на име Едлир Османи, Кичево. (47566) 
Уверение  
Уверение за положени испити издадени од  УКИМ - 
Медицински факултет, Скопје на име Весна Спасова, 
Битола. (47435) 
Уверение за положени испити од прв циклус издадени 
од Европски универзитет - Факултет за правни науки, 
Скопје на име Стефан Илиевски, Скопје. (47521) 
Сертификат  
Сертификат  за завршен курс за ракувач на кран 
издаден од  Работнички универзитет “Кочо Рацин“, 
Скопје на име Игор Величков, Скопје. (47414) 
Полиса  
Полиса за животно осигурување бр.20/003478 издадена 
од УНИКА Лајф АД на име Далибор Иванов, Кочани. 
 (47413) 
Полиса бр. 11,027.423  на име Емилија Неткова-
Пиперевска. (47563) 
Полиса бр. 11,005.785 издадена од Граве осигурување 
на име Ангелина Стамкова. (47565) 
Полиса бр. 11,005.444 издадена од Граве осигурување 
на име Димитар Стамков. (47567) 
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Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. T1609218  на име Ирена 
Кокиновски, Битола. (47458) 
Возачка дозвола бр. T1879929  на име Марко 
Дамевски, Скопје. (47460) 
Возачка дозвола бр. X1092624  на име Имер Сејдини, 
Гостивар. (47468) 
Возачка дозвола бр. Y0098078  на име Егзон Османи, 
Куманово. (47476) 
Возачка дозвола бр. U0141043  на име Антонио 
Јованоски, Македонски Брод. (47478) 
Возачка дозвола бр. T1732097  на име Никола Камчев, 
Неготино. (47481) 
Возачка дозвола бр. T1671725  на име Жарко 
Шимуновиќ, Скопје. (47490) 
Возачка дозвола бр. T1796664  на име Светислав 
Пеица, Скопје. (47491) 
Возачка дозвола бр. X1052822  на име Берат 
Сулејмани, Скопје. (47492) 
Возачка дозвола бр. T1834245  на име Ѓорѓе Стоилов, 
Струмица. (47498) 
Возачка дозвола бр. Y0041158  на име Арѓент Хани, 
Струга. (47504) 
Возачка дозвола бр. T1648132  на име Љупчо 
Цветаноски, Струга. (47505) 
Возачка дозвола бр. T1541314  на име Ивана Андова, 
Велес. (47507) 
Возачка дозвола бр. T1929241  на име Димитар 
Ристевски, Гевгелија. (47598) 
Возачка дозвола бр. T1664167  на име Атиџе Усеинова, 
Гевгелија. (47599) 
Возачка дозвола бр. T1925126  на име Александар 
Митев, Штип. (47637) 
Возачка дозвола бр. U0006447  на име Славе Живков, 
Штип. (47638) 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.1207268  на име Џенгис Алиов, 
Виница. (47511) 
Сообраќајна дозвола бр.0481772  на име Сашко 
Евтимов, Радовиш. (47512) 
Сообраќајна дозвола бр.1401984  на име Влатко 
Десподовски, Скопје. (47513) 
Сообраќајна дозвола бр.1388992  на име Бојан Станков, 
Кочани. (47514) 
Сообраќајна дозвола бр.0113181  на име Фејзула 
Рамани, Куманово. (47515) 
Сообраќајна дозвола бр.1388992  на име Бојан Станков, 
Кочани. (47516) 
Сообраќајна дозвола бр.0811308  на име Фејзула 
Рамани, Куманово. (47517) 
Сообраќајна дозвола бр.0598567  на име Фејзула 
Рамани, Куманово. (47518) 
Сообраќајна дозвола бр.1290163  на име Фејзула 
Рамани, Куманово. (47519) 
Сообраќајна дозвола бр.1734205  на име Фејзула 
Рамани, Куманово. (47520) 
Сообраќајна дозвола бр.3304224  на име Александар 
Димитров, Скопје. (47640) 
Сообраќајна дозвола бр.0187052  на име Дестан 
Бајрамоски, Битола. (47641) 
Сообраќајна дозвола бр.1469776  на име Драгана 
Илиевска, Скопје. (47642) 
Сообраќајна дозвола бр.3257063  на име Дооел Скопје 
Дпту Авт Интернатионал, Скопје. (47643) 
Сообраќајна дозвола бр.3262016  на име Тил-Шпед 
Дооел Дптту, Скопје. (47644) 
Сообраќајна дозвола бр.1473048  на име Смаиљ 
Демировиќ, Скопје. (47645) 
Решение-одобрение за вршење занаетч. дејност  
Решение-одобрение за вршење занаетч. дејност  УП1 
бр.08-361 издадено од  Занаетчиска комора - Скопје на 
име Имери Даут, Скопје. (47446) 

О Г Л А С И  
 
  

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
 

Општина Гази Баба, решавајќи по барањето на Пет-
ровски Марјан од Скопје,со адреса на ул.„19“ бр.4 Б с. 
Јурунмлери, поднесено под УП1 бр.28-11043 од 
26.8.2011 година, врз основа на член 21 став (2) од За-
конот за постапување со бесправно изградени објекти 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 
31/16 и 190/17), а во врска со член 205 став 1 и член 
209 од Законот за општа управна постапка („Сл. весник 
на РМ“ бр. 38/2005, 110/2008 и 51/2011),  го донесe 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА  
БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ 

 
1. Се утврдува правен статус на бесправен објект 

семејна куќа и помошен објект, кој се наоѓа на ул.„19“ 
бр.4Б с. Јурумлери на КП  334/4 КО  Јурумлери, запи-
шан во  Имотен лист бр. 2388 кој објект е означен како: 

 - Број на зграда 1, влез 1, кат По, стан 1, намена на 
зграда – А1-1, намена на посебен  

дел – П, внатрешна површина 28 м2, волумен / м3; 
-   Број на зграда 1, влез 1, кат Пр, стан 1, намена на 

зграда – А1-1, намена на посебен дел – Ст, внатрешна 
површина 76 м2, волумен / м3; 

- Број на зграда 1, влез 1, кат Пр, стан 1, намена на 
зграда – А1-1, намена на посебен дел – Пп, внатрешна 
површина 11 м2, волумен / м3; 

- Број на зграда 2, влез 1, кат Пр, стан 1 , намена на 
зграда – А5-4, намена на посебен дел – Г, внатрешна 
површина 20 м2, волумен / м3; 

- Број на зграда 2, влез 1, кат Пр, стан 1, намена на 
зграда – А5-4, намена на посебен дел – П, внатрешна 
површина 6 м2, волумен / м3; 

2. Како носител на правото на сопственост на објек-
тот од точка 1 од диспозитивот на ова решение се ут-
врдува Петровски Марјан од Скопје, со адреса на 
ул.„19“ бр.4 Б с. Јурумлери, на 1/1 идеален дел од об-
јектот. 

3. Составен дел на ова решение е геодетскиот ела-
борат за утврдување на фактичка состојба на бесправен 
објект (Геодетски елаборат за посебни намени), бр. 03-
117-14 од 5.5.2014 година изработен од ГЕО ПРИМ 
ИНЖЕНЕРИНГ   ДОО – Скопје. 

4. По правосилноста на ова решение истото прет-
ставува правен основ за запишување на правото на соп-
ственост /сосопственост/ заедничка сопственост на об-
јектот во јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите, а при запишувањето се прибележува 
дека објектот добил статус согласно со Законот за по-
стапување на бесправни изградени објекти.   

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Барателот Петровски Марјан од Скопје, со адреса 

на ул.„19“ бр.4Б, с. Јурумлери, поднесе барање УП1 
бр.28-11043 од 26.8.2011 година, за утврдување на пра-
вен статус на бесправен објект семејна куќа и помошен 
објект, изграден на КП 334/5 КО Јурумлери, Скопје. 

Барателот со барањето достави: 
- Копија од лична карта и сметки за јавни услуги. 
- Геодетски елаборат за фактичка состојба на бес-

правно изградени објекти бр. 03-117-14  од 5.5.2014 го-
дина изработен од  ГЕО ПРИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО – 
Скопје. 

- Имотен лист бр. 2388 од 3.2.2021 година издаден 
од Агенција за катастар на недвижности. 
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- Уверение бр.1107-392/2021 од 26.1.2021 год. за ис-
ториски преглед на извршените запишувања за Кп 
334/5 КО Јурумлери, издадено од Агенција за катастар 
на недвижности. 

- Изјава УЗП бр. 1421/2021 од 4.2.2021 година, да-
дена од Марјан Петровски, заверена кај нотарот Дарко 
Стојкоски од Скопје. 

Овој орган по службена должност: 
- Изврши увид на лице место и состави записник за 

извршен увид УП1 бр.28-11043 од 5.7.2014 година и 
констатира дека објектот претставува градежна фун-
кционална целина. 

- бр. 2388, каде како носители на правото на соп-
ственост на земјиштето се: Република Македонија, 
Ивановски Ратко, Колевски Миливое, Костадиновски 
Бране, Костадиновски Јове, Младеновски Драган, Мла-
деновски Ласте, Младеновски Љубисав и Јаневски 
Павле. 

- Советот на Општина Гази Баба донесе Одлука за 
утврдување на услови на начинот на градење во село 
Јурумлери за кое нема Урбанистички план бр. 09-
2003/6 од 20.5.2015 год. („Сл. гласник“ бр.7/2015 од 
21.5.2015).   

- Утври дека се исполнети стандардите за геомеха-
ника, односно од Советот на Општина Гази Баба не е 
донесена одлука за потенцијално нестабилна зона во 
подрачјето каде што се наоѓа бесправниот објект. 

- Издаде урбанистичката  согласност УП1 бр.28- 
11043 од 4.2.2021 год.  

- Доказ за платен надоместок за утрврдување на 
правен статус: Уплатата е извршена на 26.3.2020 го-
дина. 

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгле-
дување на приложената документација, извршениот 
увид на лице место, увидот во урбанистичката соглас-
ност, констатира дека се исполенти условите за донесу-
вање на решение за утврдување на правен статус на 
бесправниот објект. 

Врз основа на гореизнесеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

Упатство за правно средство: 
Против Решението на Градоначалникот на Општи-

на Гази Баба за утврдување на правен статус на беспра-
вен објект, може да се изјави жалба во рок од 15 дена 
од денот на приемот на решението, до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот. 

Таксата согласно со Законот за административни 
такси со износ од 250 денари е наплатена и приложена 
со барањето. 

 
                                                      Градоначалник,       
                                                 Борис Георгиевски, с.р. 

                                                           (47456) 
___________ 

  
ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
Врз основа на член  84  и член  86 од Законот за оп-

штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), Градоначалник на Општина Куманово го об-
јавува следното         

                                                                                      
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Постапувајќи по поднесено барање бр.21-УП1-2886 

од 11.4.2022 год. за издавање на Одобрение за градење 
на Семејна куќа (А1) кој се наоѓа на КП бр.21893 КО 
Куманово. Општина Куманово, Сектор за урбанизам, 
Одделение за спроведување на урбанистичка докумен-
тација има издадено Одобрение за градење УП1 бр.21-
2886  од 17.8.2022 год.  

Постапувајќи по член 62-а од Законот за градење,  
од наша страна во два наврата е направен неуспешен 
обид за известување до Вас за  вршење на увид во до-
кументација, како непосреден сосед на градежна пар-
цела за која е донесено одобрение.  

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ 
бр.124/2015), се  повикува странката Амети Сузана чи-
ја што адреса во моментот е непозната за органот (а не-
говата последна адреса се наоѓаше во Р.Австрија), во 
рок од 10 дена од денот на објавувањето на ова извес-
тување во дневниот печат, односно во „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“, да дојде во 
канцеларија бр.4 во Општина Куманово, Сектор за ур-
банизам, заради вршење на увид во документацијата во 
врска со издаденото Одобрение за градење УП1 бр.21-
2886 од 17.8.2022 год.    

Доколку странката не изврши увид во документа-
цијата во горенаведениот рок, ќе се смета дека е из-
вршена уредна достава, а негативните последици кои 
можат да настанат ќе ги сноси самата странка. 

 
                                            Градоначалник на 
                                           Општина Куманово 
                                М-р   Максим Димитриевски, с.р. 
                                                                                      

___________ 
   

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 
Врз основа на член  84  и член  86 од Законот за оп-

штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), Градоначалник на Општина Куманово го об-
јавува следното         

                                                                                      
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Постапувајќи по поднесено барање бр.21-УП1-3498 

од 10.5.2022 год. за издавање на Одобрение за градење 
на Семејна куќа (А1) кој се наоѓа на КП бр.25507 КО 
Куманово. Општина Куманово, Сектор за урбанизам, 
Одделение за спроведување на урбанистичка докумен-
тација има издадено Одобрение за градење УП1 бр.21-
3498  од 29.7.2022 год.  

Постапувајќи по член 62-а од Законот за градење,  
од наша страна во два наврата е направен неуспешен 
обид за известување до Вас за  вршење на увид во до-
кументација, како непосреден сосед на градежна пар-
цела за која е донесено одобрение.  

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), се  повикува странката Демировска Рашит 
Мевлиде чија што адреса во моментот е непозната за 
органот (а неговата последна адреса се наоѓаше во 
Дизелдорф, Германија), во рок од 10 дена од денот на 
објавувањето на ова известување во дневниот печат, 
односно во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“, да дојде во канцеларија бр.4 во Општи-
на Куманово, Сектор за урбанизам, заради вршење на 
увид во документацијата во врска со издаденото 
Одобрение за градење УП1 бр.21-3498 од 29.7.2022 
год.    

Доколку странката не изврши увид во документа-
цијата во горенаведениот рок, ќе се смета дека е из-
вршена уредна достава, а негативните последици кои 
можат да настанат ќе ги сноси самата странка. 

 
                                            Градоначалник на  
                                          Општина Куманово   
                               М-р   Максим Димитриевски, с.р. 
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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: 16189/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Казнено 

поправен дом - Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Крушевски пат“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јане Мантароски, адреса на 

е-пошта: nabavkizatvorprilep@gmail.com, телефон/факс: 
048/420-493 

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

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Јавен ред и безбедност. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на електрична енергија 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.700.000,00 
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: КПД 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 
09310000-5 - Електрична енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

месеци:  6 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  6 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Да. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност  Важечка Лиценца 

за вршење на енергетска дејност, трговија или снабду-
вање со електрична енергија EIC код издаден од АД 
МЕПСО – Скопје  Важечки договор за учество на паза-
рот на електрична енергија  Решение за упис во РУП 

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: 

доколку понудувачот е БОС (Балансно Одговорна 
Страна), треба да достави Договор за балансна одго-
ворност доколку понудувачот е дел од БГ (Балансна 
Група), треба да достави Договор за балансна одговор-
ност од Балансно Одговорната Страна и документ за 
превземање балансна одговорност од страна на Балан-
сно Одговорната Страна за понудувачот,  Изјава од по-
нудувачот со која понудувачот ја прифаќа балансната 
одговорност на потрошувачот. 

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

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
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V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
13.10.2022 година, 9:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
7.10.2022 година, 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 9.10.2022 
година, 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.10.2022  година, во 9:00 часот, место: КПД 
Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16193/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Природно-ма-

тематички факултет 
I.1.2) Адреса: ул. „Архимедова“ бр.3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Даворин Трпески, адреса на 

е-пошта: davorin@pmf.ukim.mk телефон/факс: 02 3249-
760 

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: 
Реновирање и реконструкција на санитарните 

чворови и тоалетите 
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: Природно-математички факултет  Скопје 

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

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

ник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
45400000-1 - Работи за завршување на објекти 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 

II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  6 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. Во Република Северна Македонија надлежен 
орган за издавање на овој документ е Централниот ре-
гистар на Република Северна Македонија.  

- Лиценца „А“ за изведувач на градби од прва кате-
горија  издадена од Министерството за транспорт и 
врски на Република Северна Македонија. 



 Стр. 40 - Бр. 209                                                                                28 септември 2022 
 
 

Огласи  
 

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

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

12.10.2022 година, 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

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 12.10.2022  година, во 12:00 часот, место: де-
канат, ул. „Архимедова“ бр. 3 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

   
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16195/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ае-

родром 
I.1.2) Адреса: бул. „Јане Сандански“ бр. 109 Б 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ивана Ружиновска Денко-

виќ, адреса на е-пошта: 
ivana.ruzinovska@aerodrom.gov.mk телефон/факс: 
02/2400-970 

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: 
Зимско одржување на улици, паркинзи и јавни 

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

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

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

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

јавна набавка: 
Во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 

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

падоци, чистење и  животна средина 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 
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- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Извештај за билансот на состојба издаден од над-

лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

- Минимален годишен приход од најмалку 
5.000.000,00 денари (поединечно за последните три го-
дини 2019, 2020 и 2021 година). 

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

- Минимален годишен приход од најмалку 
5.000.000,00 денари (поединечно за последните три го-
дини 2019, 2020 и 2021 година). 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Потребно искуство: - Понудувачот да има успешно 
искуство во минимум 3 (три)  извршени услуги од 
предметната област на набавката  со вкупна вредност 
на извршените услуги од минимум 5.000.000,00 де-
нари, склучени и реализирани во последните 3 (три) го-
дини од денот на јавното отварање на понудите, од кои 
минимум 1 (една) од извршените услуги да биде со 
вкупна вредност од минимум 2.500.000,00 денари. 

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

Персонал:  Од персоналот кој ќе биде вклучен во 
набавката и ќе биде на располагање (ангажиран) за це-
ло времетраење на спогодбата, економскиот оператор 
треба да располага со:  

- Минимум  1 (еден) градежен инженер со овласту-
вање Б за изведба од областа на градежништвото изда-
дено од Комора за овластени архитекти и овластени 
инженери на РСМ;  

- Минимум 5 општи работници за извршување на 
предметната набавка и  

- Минимум 3 возачи со возачка дозвола од соодвет-
на категорија за управување со долунаведени возила 
наведени во делот Потребна опрема. 

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

Потребна опрема: Понудувачот треба да ја има во 
сопственост или да располага со следнава техничка оп-
рема за цело времетраење на договорот:  

- Моторно возило со нож и со рикораспрскувач со 
носивост на корпа над 4.5 тона,  

- Моторно возило со нож и со рикораспрскувач со 
носивост на корпа од 0.9 тона до 5.5 тона,  

- Мала машина со нож за чистење на тротоари од 
снег (бобкет),  

- Градежна машина за утовар (скип) и  
- Камион за транспорт на снег од јавни површини 

со носивост на корпа од 0.9 до 4.5 тона 
IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
-  Сертификат за стандард за систем на квалитет 

ISO 9001: 2015 или еквивалент 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- Сертификат за стандард за управување со животна 

средина ISO 14001:2015 или еквивалент  
- Сертификат за стандард за безбедност и здравје 

при работа  ISO 45001:2018 или еквивалент. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

14.10.2022 година, 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

8.10.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 10.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 14.10.2022  година, во 10:00 часот, место: Оп-
штина Аеродром. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16197/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУ Дом за 

стари лица „Зафир Сајто“ 
I.1.2) Адреса: ул. „Братство Единство“ бр.32 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Анумша Бајрами, адреса на е-

пошта: zafir.sajto@yahoo.com телефон/факс: 070/234-368 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Ангажирање на агенција за обезбедување на ус-

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

Категорија на услуга број: 22 Услуги за привремено 
вработување (освен услугите кои се однесуваат на до-
говорите за вработување) 
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II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈОУ Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово 
ул.Братство Единство бр.32 

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 
79620000-6 - Услуги за обезбедување на персонал 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност (Документ за ре-

гистрирана дејност) како доказ дека е регистриран како 
физичко или правно лице за вршење на дејноста пов-
рзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа 
на соодветно професионално здружение согласно со 
прописите на земјата каде што е регистриран. - Важеч-
ка лиценца “А” за вршење на привремени вработувања, 
согласно Закон за приватни aгенции за привремени 
вработувања („Службен весник на РМ“ бр.49/06; 
102/08; 145/10; 136/11, 13/13 и 113/18), издадена од 
Министерството за труд и социјална политика. 

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

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен ор-
ган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде 
што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива 
со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за последни-
те три финансиски години за кои се расположливи вакви-
те информации во зависност од датумот на кој претприја-
тието е основано или започнало со работа и во зависност 
од достапноста на таквите информации: 

- Понудувачот во секоја од последните 3 (три) годи-
ни финансиски години (2019 година, 2020 година и 
2021 година) да има остварено минимален приход од 
5.000.000,00 денари за секоја година поединечно. 

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: - Еко-
номскиот оператор заради квалитетно извршување на 
услугата предмет на набавката,треба да го исполнува 
стандардот за квалитет ISO 9001:2015 или еквивалент. 
Економскиот оператор го докажува исполнувањето на 
стандардите со доставување на: - Валиден сертификат 
за исполнување на стандардот ISO 9001:2015 или екви-
валент, на име на економскиот оператор 

- Стандарди за управување со животна средина: 
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
стандардите за управување со животната средина, еко-
номскиот оператор треба да ги исполнува следниве 
стандарди: - Економскиот оператор заради квалитетно 
извршување на услугата предмет на набавката, треба 
да го исполнува стандардот за управување со животна-
та средина ISO 14001:2015 или еквивалент. Економски-
от оператор го докажува исполнувањето на стандарди-
те со доставување на: - Валиден сертификат за испол-
нување на стандардот ISO 14001:2015 или еквивалент, 
на име на економскиот оператор. 

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

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

12.10.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022 година во 9:00 часот, место: ЈОУ 
Дом за стари лица „Зафир Сајто“ Куманово ул.„Брат-
ство единство“ бр.32 
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V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16198/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Карпош 
I.1.2) Адреса: ул. „Радика“ бр.9 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Милена Марковиќ, адреса на 

е-пошта: milena.markovik@karpos.gov.mk теле-
фон/факс: 02/3079694 

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: 
Хотелски и угостителски услуги за потребите на 

Општина Карпош 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 847.457,63 
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 извршување 
на услугите, или локација на извршување на работите: 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
55000000-0 - Хотелски, ресторански услуги и услу-

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

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

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

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

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека 
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно 
со прописите на земјата каде што е регистриран. 

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

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

12.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022 г. во 10:00 часот, место: Општина 
Карпош ул.„Радика“ бр.9 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 г. 
 
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: 16199/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за радиотерапија и онкологија 
I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Сашо Тодоровски, адреса на 

е-пошта: sasotodorovski2@yahoo.com, телефон/факс: 
02/ 3147-900 

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: 
Лабораториски реагенски и материјали за хис-

топатолошка лабораторија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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 
33696000-5 - Реагенси и контрастни медиуми 
Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен 

поимник 
Шифра Опис 
BC42-7 - Форма, облик, пакување и состојба, Паку-

вање и состојба, Во шише 
Спореден предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
33600000-6 - Фармацевтски производи 
Спореден предмет на јавната набавка-Дополните-

лен поимник 
Шифра Опис 
LA16-8 - Останати медицински и лабораториски ка-

рактеристики, медицински и лабораториски каракте-
ристики, За болничка употреба 

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 – Антитела и потрошен материјал компа-

табилни на апарат PT – LINK или еквивалент 
2. ДЕЛ 2 – Антитела и потрошен материјал компа-

табилни на апарат Benchmark GX/Ultra или еквивалент 
3. Хлороводородна киселина Хемиска формула: 

HCl  Kонцентрација: минимум 37%  Чистота: 32-37% 1 
4. Оцетна киселина  Хемиска формула: 

(CH3COOH)  Концентрација минимум 50% максимум 
100% 1 

5. Азотна киселина  Хемиска формула:HNO3  Чис-
тота : ≥69.5 %   1 

6. Ксилол за светлосна микроскопија, ACS или ек-
вивалент,изомерна мешавина од минимум 3 компо-
ненти: ксилен 90% етилбензен, толуен. Растворливост 
максимум 0,175 g/L, густина 0,87 g/cm3 na 20°C, чисто-
та 98,5%, вискозитет, кинематски: 0,9 mm2/s на 20°C. 
Во пакување од минимум 2,5 Л. Потребен е примерок 
за проба на реагенсот и спецификација.  100 

7. Безводен покривен медиум - ready to use, за мик-
роскопирање, индекс на рефракција (20°C) 1.490 до 
1.500, густина (20°C/4°C) 0.94 до 0.96g/cm3, вискозитет 
(20°C) 250-600mPa*s пакување не поголемо од 500 ml. 

8. Концентриран раствор формалдехит за фиксација 
на ткива за светлосна и електронска микроскопија, min. 
37%, стабилизиран со 10% метанол, за анализа, Ph Eur., 
слободни кисели јони ≤0.025%; густина min. 1.80g/ml 
до max. 1.90g/ml (20°C), pH од min. 2.8 до max. 4.0; во 
пакување од максимум 2.5l  300 

9. Парафински гранули за светлосна и електронска 
микроскопија збогатен со ДМСО минимум 0.025%, со 
точка на топење минимум 56 до максимум 58°С, со 
растворливост во ксилен 0.1gr во 5ml на температура 
од минимум 20°С, со чистота 99.97% во пакување од 
минимум 25 Кг. Потребен е примерок по наше барање 
за проба на реагенсот и спецификацијa  300 

10. Сет за боење Раствор за патологија-Папанико-
лау р-р 1а (да содржи Hematoxylin min. 5,3g/l, 
Aluminium Sulfat min. 67g/l, Etilenglikol max. 50ppm i 
Etanol max. 100ppm) pH вредност 2.5 до 3.0 (20 C во 
H20) bp 100 C/1013hPa Густина 1.04 g/cm3 на 20°C во 
пакување од максимум 1000ml. Раствор за патологија-
Папаниколау р-р 2а (да содржи min. Orange G min. 
1.9g/l, Phosphomolibdic acid hydrate min. 0.1g/l, Etanol 
max. 100ppm) Густина 0.83g/cm3 на 20°C во пакување 
од максимум 1000ml. Раствор за патологија-Папанико-
лау р-р 3b (да содржи light green min. 0.6g/l, bismarck 
brown min 0.04g/l, Eosin min. 2.6g/l, Phosphotungstic acid 
hydrate min. 1.7g/l, Acetic acid min. 1.0g/l, Metanol max. 
100ppm) густина 0.82g/cm3 на 20°C во пакување од 
максимум 1000ml Потребен е примерок по наше бара-
ње за проба на реагенсот и спецификација. 15 

11. MAY GRINWALD - eozin methylene blue моди-
фициранраствор за микроскопирање, густина 0,79 
g/cm3 на 20°С. Обојување еритроцити: розева до кафе-
ава. Јадра: виолетова. Еозинофилни гранули: црвено-
кафеава. Неутрофилни гранули: светло виолетова. 
Лимфоцитна цитоплазма:сина. Пакување макси-
мум2,5Л. Забелешка: Потребен е примерок по наше ба-
рање за проба на реагенсот и спецификација.  5 

12. Giemsa - azur-eozyn methylene blue раствор за 
микроскопирање. pH вредност 6,1 - 7,0 (20°С во H2O, 
неразреден). Густина 0,99  g/cm3 на 20°С. Пакување 
максимум 2,5Л. Забелешка: Потребен е примерок по 
наше барање за проба на реагенсот и спецификација.  5 

13. Алуминиум - калиум сулфат додекахидрат за 
правање на раствор за хематоксилин. Хемиска формула 
KAI(SO4)ꞏ12 H2O M= 474,39g/mol ACS: ≥98% 1 

14. Carminic acid хистохемиско боење 5 
15. Periodic acid хистохемиско боење 25 
16. Kalium Chlorid заситен раствор за електрода за 

пехаметар 1 
17. Предметни стакла (26x75)x50mm- мат од двете 

страни шлифовани Произведени од најквалитетно 
стакло. Исклучиво со Superior квалитет. Потребен е 
примерок по наше барање за проба и спецификација. 
40000 

18. Покровни стакла Покривни стакла изработени 
со висок оптички степен од безбојно боросиликатно 
стакло, Superior квалитет со димензии 24x55mm. 
Исклучиво со Superior квалитет. Потребен е примерок 
по наше барање за проба и спецификација. 40000 
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19. Покровни стакла Покривни стакла изработени 
со висок оптички степен од безбојно боросиликатно 
стакло, Superior квалитет со димензии 24x50mm, 
Исклучиво со Superior квалитет. Потребен е примерок 
по наше барање  за проба и спецификација. 1500 

20. Предметни стакла Стакла за употреба исклучи-
во во имунохистохемиските процедури димензии:  
75x25x1,0 mm со хидрофилен адхезив, кои се исклучи-
во компатабилни со Benchmark GX/Ultra. Потребен е 
примерок по наше барање за проба и спецификација. 
10000 

21. Предметни стакла Стакла за употреба исклучи-
во во имунохистохемиските процедури димензии:  
25x75x1,0 mm Исклучиво со Superior квалитет. Потре-
бен е примерок по наше барање за проба и специфика-
ција. 34000 

22. Пластични касети Истите се користатза ставање 
на ткивните пресеци во нив, и се процесираат во ткив-
ниот процесор. Изработени од полимер, кој е со посеб-
на висока густина, полимер кој ги држи примероците 
бeзбедно потопени во растворот. Капаците треба лесно 
да се отвараат и затвараат лесно и безбедно без опас-
ност од губење на примерокот. Да бидат изработени од 
нецитотоксични неметални бои, со предна површина за 
пишување со молив на агол од 45 степени. Потребен е 
примерок по наше барање за проба и спецификација. 
20000 

23. Ножеви за микротом за една употреба. Високо 
профилни минимум  80mm x 14mm x 0.35mm - мини-
мум 50 парчиња во пакување. Потребен е примерок по 
наше барање за проба и спецификација.  1200 

24. Скалпели Изработени исклучиво од нерoѓсувачки 
челик Број: 22 за дисекција на оперативни материјали 
(утерус, дојка) да не се лесно кршливи. Потребен е приме-
рок по наше барање за проба и спецификација. 100 

25. Филтер хартија (универзална) 1m x 1m минимум 50 
26. Бели филтер картони направени од мешавина од 

100% памучни и целулозни влакна исклучиво за цитос-
пин техника. Одлична абсорбентна подлога за собира-
ње на вишок реагенси, целулозните влакна ја подобру-
ваат јачината и издржливоста на картичката за време 
на центрифугирање и го олеснуваат отстранувањето на 
филтер-картичката од стаклениот препарат Потребно е 
да имаат два отвори . Пакување од 200. Потребен е 
пример по наше барање за проба и специфијација. 1000 

27. Базичен фуксин ( C19H18CIN3) 2 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

онална дејност, економскиот оператор треба да достави 
документ за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професи-
онално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Потребен е примерок по наше барање за проба. 
 
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 

31.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 31.10.2022 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ-
УКРО  Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 16200/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина 

Ѓорче Петров 
I.1.2) Адреса: ул. „ Ѓорче Петров“ бр.73 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Соња Палчевска Ќосева, ад-

реса на е-пошта: s.palcevska@opstinagpetrov.gov.mk те-
лефон/факс: 070/292008 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на масло за горење екстра лесно ЕЛ1 за 

потребите на Општина Ѓорче Петров, основните 
училишта и детската градинка 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 9.882.630 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Да 
Назив на договорен орган 
1. ОУ „Димитар Беровски“ – Скопје 
2. ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ“ 
3. ОУ„МИРЧЕ АЦЕВ“ – Скопје 
4. ОУ „Страшо Пинџур“ – Скопје 
5. ЈОУДГ „РОСИЦА“ – Ѓорче Петров – Скопје 
6. ООУ „Ѓорче Петров“ – Скопје 
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 
09135100-5 - Масло за греење 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 4 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: Да [5.00%] 

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност 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.   

- Да прикачи копија од важечка лиценца за вршење 
на енергетска дејност, трговија со нафта и нафтени де-
ривати од Регулаторна комисија за енергетика на РСМ. 

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

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

27.10.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.10.2022 г. во 9:00 часот, место: Општина 
Ѓорче Петров 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 г. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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Огласи  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 16202/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ „Дебрца“ 

с. Белчишта 
I.1.2) Адреса: с. Белчишта 
I.1.3) Град и поштенски код: Дебарца – 6344 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Светлана Костоска Донески, 

aдреса на е-пошта: svetle87@yahoo.com телефон/факс: 
072/275912 

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

Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се 
опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои 
се однесуваат на купување, развој, продукција или коп-
родукција на програмски материјали од страна на ра-
дио и телевизиски куќи или за термините на радио и 
телевизиско емитување на програма) 

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

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 
09310000-5 - Електрична енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: Да [5.00%] 

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Лиценца за вршење на енергетска дејност снабду-

вање со електрична енергија издадена од Регулаторна-
та комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија,  

- EIC код, издаден од страна на АД МЕПСО за 
снабдување со електрична енергија,   

- доколку понудувачот е БОС (Балансно Одговорна 
Страна), треба да достави Договор за балансна одго-
ворност,   

- доколку понудувачот е дел од БГ (Балансна 
Група), треба да достави Договор за балансна одговор-
ност од Балансно Одговорната страна и документ за 
преземање балансна одговорност од страна на Балан-
сно Одговорната Страна за понудувачот,  

- Договор дека е регистриран како учесник на паза-
рот на електрична енергија согласно Правилата за па-
зар на електрична енергија. 

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

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

12.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022 г. во 10:00 часот, место: с. Бел-
чишта. 
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V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 г. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16203/2022  
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ку-

маново 
I.1.2) Адреса: ул. „11-ти Октомври“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Дарко Станојковски, адреса 

на е-пошта: javni-nabavki@kumanovo.gov.mk теле-
фон/факс: 031/475839 

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

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

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реконструкција на ул. „172“ во н. м. Карпош 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: на ул.„172“ во н. м. Карпош, Општина Куманово 

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

јавна набавка: е дадено во тендерска документација и 
техничка спецификација 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: Не 

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Лиценца за Б за изведување на градби од втора ка-
тегорија, издадена од Министерството за транспорт и 
врски на РСМ. 

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

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

12.10.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022 г. во 9:00 часот, место: Општина 
Куманово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 г. 
 
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: 16205/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Комисија за 

хартии од вредност 
I.1.2) Адреса: ул. „Македонија“ бр. 25 Палата Лазар 

Поп Трајков кат 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Тамара Стефановиќ, адреса 

на е-пошта: tamara@sec.gov.mk, телефон/факс: 02/3244-
670 

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

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на осигурителни услуги 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 180.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: 
осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги 
(освен услугите во врска со издавањето, тргувањето 
или преносот на хартии од вредност или други финан-
сиски инструменти, брокерските услуги и услугите на 
Народна банка на Република Македонија и услугите 
кои за предмет имаат купување или изнајмување зем-
јиште, згради или друг недвижен имот и права кои про-
излегуваат од истите, освен при доделувањето на дого-
вори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани 
со договорите за купување или изнајмување) 

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

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 
66000000-0 - Финансиски и осигурителни услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Решение за издавање дозвола за вршење на 
работи на осигурување (со класи на осигурување сог-
ласно предметот на набавка) согласно Законот за су-
первизија на осигурување. 

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

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

12.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022 година во 10:00 часот, место: КХВ 
на РСМ 
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V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

  
О Г Л А С  

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16209/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

супервизија на осигурување 
I.1.2) Адреса: ул. „Васил Главинов“ бр. 12 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Угриноски, ад-

реса на е-пошта: aleksandar.ugrinoski@aso.mk теле-
фон/факс: 02/3 254-063 

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 – Друго. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Информатичка опрема, лиценци 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје, ул. „Македонија“ 25 

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

ник Шифра Опис 
30200000-1 - Компјутерска опрема и материјал 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Не 

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со 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, листа на главни испораки (мини-
мум три испораки) поврзани со предметот на набавката 
извршени во последните 3 (три) години со вредности, 
датуми, купувачи (договорни органи или економски 
оператори) 

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

Економскиот оператор да има вработено или анга-
жирано најмалку едно стручно лице, за техничка под-
дршка во областа на предметната набавка кои поседу-
ваат сертификати за одржување и сервисирање на по-
нудената опрема 

- 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 потребно е да достави доказ 
за овластено сервисирање на понудената опрема. До-
колку понудувачот не е овластен за сервисирање тогаш 
треба да достави договор со друг економски оператор и 
негов доказ за овластено сервисирање на понудената 
опрема. 
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- со наведување на системот за управување и следе-
ње на синџирот за снабдување, кој економскиот опера-
тор ќе може да го примени при извршување на догово-
рот: 

Авторизација издадена од страна на производите-
лот на опремата (MAF) за продажба и сервисирање на 
понудената опрема. 

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

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

12.10.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022 година во 9:00 часот, место: 
Скопје, ул. „Македонија“ бр.25 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

  
О Г Л А С  

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16218/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска Клиника за нефрологија 
I.1.2) Адреса: „Водњанска“ бр.17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Маре Трповска адреса на е-

пошта: nefrojn@gmail.com телефон/факс: 3147-200, 
3119-188 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Кертриџи за гасни анализи 
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: ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија 
Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 

II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Даден е во техничките спецификации 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
33140000-3 - Медицински потрошен материјал 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
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- Потврда за регистрирана дејност ( ДРД образец)  
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.  - Одобрение  за промет на го-
лемо со медицински средства согласно Законот за ле-
ковите и медицинските средства. 

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

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

12.10.2022  година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022 година во 11:00 часот, место: ЈЗУ 
Универзитетска клиника за нефрологија - администра-
тивна барака 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16224/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здрав-

ствена установа Специјализирана болница за пре-
венција лекување и рехабилитација на кардиовас-
куларни заболувања Охрид 

I.1.2) Адреса: нас. Св.Стефан б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид - 6000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Билјана Таневска, aдреса на 

е-пошта: cardioohrid@t.mk телефон/факс: 046/277-700 
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Сервисирање и одржување на медицинска опре-

ма со обезбедени резервни делови 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, ле-
кување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболу-
вања - Охрид, со адреса  населба ,,Свети Стефан“ б.б. 
Охрид 

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

јавна набавка: Детален опис на предметот на договорот 
е даден во техничките спецификации во прилог на тен-
дерската документација. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
50400000-9 - Услуги за поправка и одржување на 

медицинска и прецизна 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. EKG апарат -  SCHILLER 
2. EKG апарат MAK 1200 ST 
3. EKG апарат  BIOCER 1200 
4. Ерговелосипед – ERGOFIT 
5. Ерговелосипед KST ERGOFIT 457 
6. Коронарен стрес тест Hellige  KST 
7. Коронарен стрес тест CSLJ 4S – 1 CFD 
8. Холтер ЕКG – BURDICK SPACE LAB 
9. Холтер ТА BRAVA SPACE LAB 
10. Холтер ТА SUNTECH 
11. Холтер рекордер EKG  DMS  300 – 4 L 
12. ЕХО апарат – VIVID 7 
13. ЕХО апарат  MEDISON SAX 8 CW S/N 
14. Монитори – DASH 3000 
15. Монитори – DASH 4000 
16. Инфузомати – BBRAUN 
17. Инфузомат – BBRAUN 
18. Перфузори – BBRAUN 
19. Дефибрилатор – HELLIGE 
20. Дефибрилатор – CARDIO SERV 
21. Лабораториски апарат – Читач на урина DIRUI 

(H-100 urina) 
22. Лабораториски апарати – Фотометар – 

Humalayzer 3000 HUMAN 
23. Лабораториски апарати – Фотометар – 

Humalayzer 3500 HUMAN 
24. Лабораториски апарати – Коагулометар 

Humaclot Duo HUMAN 
25. Лабораториски апарати – Гликолизиран хемог-

лобин HUMA METER A 1 C 
26. Лабораториска опрема – Центрифуга HUMAKS 

4к,HUMAN 
27. Лабораториски апарат – Електролитен анализа-

тор HUMALYTE 5 +,HUMAN 
28. Лабораториска опрема Имунолошки анализатор 

– VIDAS BLUE – Bio Merieux 
29. Лабораториска опрема – Хемиски анализатор 

МИУРА 200,Sistemi Inteligenti Еlettronici 
30. Лабораториска опрема – Биохемиски анализа-

тор автоматски HUMA STAR  200 
31. Автоматски хемиски анализатор –VITROS  250 
32. Хематолошки систем -  D3 – Drew Scientific 
33. Лабораториска опрема – сув стерилизатор 

Instrumentaria – СТ – 01/02 
34. Апарати за физикална терапија – Медио IF (за 

интерферентна терапија) – ISKRA MEDIKAL 
35. Апарати за физикална терапија Медио DIN (за 

дијадинамска електро терапија) – ISKRA MEDIKAL 
36. Апарати за физикална терапија Магнето Пулсар 

(за нискофрекфентна пулсна магнетотерапија со кре-
вет) – ISKRA MEDIKAL 

37. Апарати за физикална терапија Медио Тенс 
(двоканален електричен аналгетски стимулатор) – 
ISKRA MEDIKAL 
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38. Апарати за физикална терапија Медио ласер 
комби – ISKRA MEDIKAL 

39. Апарати за физикална терапија Медио Соно (за 
ултразвучна терапија со 1 и 3 MHz- ISKRA MEDIKAL 

40. Апарати за физикална терапија Медио  Вак 
(систем за вакумско  прицврстување на електроди) – 
ISKRA MEDIKAL 

41. Апарати за физикална терапија Медио Галван 
(за терапија со едносмерна електрична струја)- ISKRA 
MEDIKAL 

42. Апарати за физикална терапија – Статичен вело-
сипед за тренинг – KETTLER 

43. Телеметриска единица – KARDIOVISION 
44. Радиофрекфертен биполарен генератор RFG2 

RFG+ 
45. Радиофрекфрентен генератор за аблација Jonson 

& Jonson 
46. Апарат за топлинско пакување GANOUS REBI 

VP Evo 
47. Автоматизиран кревет болнички VOLKER 
48. Инфузиона пумпа – ALARIS 
49. Интрааортална балон пумпа AR-1AP-0500-

AUTOCAT 2 WABEG 
50. Апарат за интраваскуларен ултразвук IVUS – 

ILABKARD систем 240 В 
51. Монитори со централна станица за пратење на 

пациенти MENNEN MEDIKAL 
52. Стерилизатор CISA, CISA 36 – 70 – HF 
53. Ерговелосипед степер-ERGO FIT,POLAR heart 

rate technology 
54. Програматор ICN 3000 за пејсмејкер 
55. Надворешен пејсмејкер 
56. Привремен пејсмејкер 
57. Рот аблатор 
58. Биохемиски анализатор ,,Beckman Coulter“, мо-

дел АU 
59. Респиратор OxiVent Oxi4 plus 
60. Кислороден концентратор 
61. Протокометар со регулатор и маска за кислород 
62. Аспиратор ATMOS 
63. ЕКГ со 12 канали Medical  ECONET 
64. ЕХО апарат портабл Philips 
65. Пациент монитор VITALOGIC 
66. Централна станица за пратење VITALOGIC 
67. Холтер ЕКГ 
68. Респиратор YAMIND 
69. Дефибрилатор PHILIPS smart biphasik 
70. Спирометар smart 
71. Респиратор неинвазивен Prizmavent 
72. ЕКГ апарат GE mak 2000 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 

IV.1.5) Здружување на група економски оператори 
во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна на-
бавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионал-
но здружение согласно со прописите на земјата каде што 
е регистриран. Во Република Северна Македонија надле-
жен 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 

27.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.10.2022 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ 
Специјализирана болница за превенција, лекување и 
рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - 
Охрид, со адреса - населба ,,Свети Стефан“ б.б. Охрид 

V.5) Дополнителни информации ќе бидат дадени во 
тендерската документација 

V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 16230/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комуна-

лец Битола 
I.1.2) Адреса: ул. „16“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Благој Бакалов, адреса на е-

пошта: nabavki.komunalecbt@mt.net.mk, телефон/факс: 
047/207-408 

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: 
Поправка и одржување на надградби на специ-

јални возила за собирање на комунален отпад 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

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

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
50116000-1 - Услуги за поправка и одржување на 

посебни делови од возила 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 20.10.2022 година 
се планира да заврши 20.10.2023 година 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: 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) 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 

12.10.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022 година во 11:00 часот, место: Би-
тола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 16231/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Нацио-

нални шуми“- п.о.-Скопје 
I.1.2) Адреса: бул. Св.Климент Охридски бр.68 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје/Центар - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Снежана Јанческа, адреса на 

е-пошта: snezana.janceska@mkdsumi.com.mk, теле-
фон/факс: +389022581080 

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: 
Одржување на товарни моторни возила во ПШС 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 5.000.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

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

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

јавна набавка: Одржување на товарни моторни возила 
во ПШС согласно спецификација од ТД 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
50800000-3 - Разновидни услуги за поправка и од-

ржување 
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 - Одржување на товарни моторни возила со 

кои располагаат:  ПШС "Малешево" Берово, ПШС 
"Осогово" Кочани, ПШС "Серта" Штип, ПШС "Плач-
ковица" Виница, ПШС“Голак” Делчево и ПШС “Равна 
река” Пехчево 

2. Дел  2 - Одржување на товарни моторни возила 
со кои располагаат:  ПШС "Осогово" Крива Паланка, 
ПШС "Кратово" Кратово, ПШС "Шумарство" Св.Ни-
коле и ПШС "Куманово" Куманово 

3. Дел 3 -Одржување на товарни моторни возила со 
кои располагаат: ПШС "Беласица" Струмица, ПШС 
"Саланџак" Валандово, ПШС "Кожуф" Гевгелија, 
ПШС "Бор" Кавадарци, ПШС “Плачковица” Радовиш и 
ПШС “Демир Капија” Демир Капија 

4. Дел 4- Одржување на товарни моторни возила со 
кои располагаат: ПШС "Црн бор" Прилеп, ПШС "Кај-
макчалан" Битола, ПШС "Липа" Крушево, ПШС 
"Преспадрво" Ресен и ПШС"Бигла" Демир Хисар 

5. Дел 5- Одржување на товарни моторни возила со 
кои располагаат: ПШС "Галичица" Охрид, ПШС "Јаб-
ланица" Струга, ПШС "Лопушник" Кичево ПШС "Сан-
дански" Мак.Брод и ПШС “Стогово” Дебар 

6. Дел  6 - Одржување на товарни моторни возила 
со кои располагаат: ПШС "Шар" Гостивар, ПШС 
"Лешница" Тетово, ПШС "Караџица" Скопје и ПШС 
“Бабуна” Велес 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност 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. 
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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 

28.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.10.2022 година во 10:00 часот, место: ЈП 
„Национални шуми“- бул. „Климент Охридски“ бр.68, 
1000 Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16233/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ ,,Исмет 

Јашари“ 
I.1.2) Адреса: с.Липково 
I.1.3) Град и поштенски код: Општина Липково - 

1307 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Арбнора Реџепи, адреса на е-

пошта: gjim-lik@hotmail.com, телефон/факс: 031/463-
888 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на масло за горење екстра лесно (ЕЛ-1) 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: СОУ ,,Исмет Јашари“ с.Липково, ООУ ,,Дитуриа“ 
с. Липково, ООУ ,,А.З. Чајупи“ с. Отла, ООУ ,,Кул-
тура“ с. Матејче, ООУ ,,Фаик Коница“ с. Слупчане, 
ООУ ,,7 Марси“ с. Опае, ООУ ,,Рилиндја“ с. Лојане, 
ООУ „5 Октомври“ с. Никуштак, согласно Договорот 
за групна набавка склучен помеѓу нив на следнава ло-
кацијаЧ до сите Образовни институции кои се наведе-
ни во техничката спецификација. 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Да 

Назив на договорен орган 
1. OОУ „Антон Зако Чајупи“ 
2. ОУ „Рилиндија“ с.Лојане 
3. ОУ „7 Марси“ - с.Опае 
4. ООУ „Фаик Коница“ с.Слупчане, Липково 
5. ОУ „Култура“ - с. Матејче 
6. ОУ „Дитуриа“ Липково 
7. ООУ „5-ти Октомври“ с. Никуштак, Липково 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
1.3.1 Предмет на постапката за јавната набавка е на-

бавка на стоки – Набавка на масло за горење – екстра 
лесно (ЕЛ-1). Детален опис на предметот на договорот 
е даден во техничките спецификации во прилог на оваа 
тендерската документација, односно техничката специ-
фикација.  1.3.2 Предметот на договорот е неделив. По-
нудувачот во својата понуда треба да ги вклучи сите 
составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за 
неприфатлива. Предмет на аукцијата ќе биде вкупната 
цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ 
за предметот на договорот за јавна набавка. Понудена-
та цена треба да ги вклучува и увозните царини докол-
ку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно. 
1.3.3 Договорот за јавната набавка ќе биде со времетра-
ење до 31.12.2022 година согласно Буџетот за 2022 го-
дина. 

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

ник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  3 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност Лиценца за 

вршење на енергетски дејности – трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт издаден од Регулаторната Комисија за енерге-
тика 

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

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

Минимален приход од 8.000.000,00 денариво по-
следните три години поединечно  (2019, 2020 или 2021 
година). 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- Економскиот оператор да има реализирано нај-
малку 2(два) Договори ист или сличен од предметот на 
набавката од која минимум еден да е со вредност 
4.000.000,00 денари со ДДВ во последните три (3) го-
дини; 

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

- Економскиот оператор да има вработени или анга-
жирани технички лица за извршување на договорот за 
јавна набавка, и тоа: Минимум 4 (четири) технички ли-
ца (возачи) задолжени за испорака на горивото кои по-
седуваат ADR сертификат за управување. 

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

- Економскиот оператор да има Опрема за извршу-
вање на договорот, и тоа: минимум 4 (четири) цистер-
ни за транспорт на течни горива, опремени со мерач за 
утврдување на точно истоварена количина на гориво, 
кои поседуваат ADR сертификати. 

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

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

12.10.2022 година, 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

година, 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 35 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022 година, во 9:00 часот, место: СОУ 
„Исмет Јашари“ 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16238/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ ,,Ибе Па-

ликуќа“ 
I.1.2) Адреса: с. Бојане 
I.1.3) Град и поштенски код: с. Бојане - 1026 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Метуш Сали, адреса на е-

пошта: metush.saliu@live.com, телефон/факс: 071/204-
109 

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: 
Јавна набавка на нафта за греење за основното 

училиште „Ибе Паликуќа“- Бојане 
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 
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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 поимник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

издава Центарлниот регистар на РМ -Лиценца за вршење 
на енергетска дејност трговија на големо со нафта и наф-
тени деривати издадена од Регулаторна комисија за енер-
гетика 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: 

-Располагање, односно обезбедување на минимум 
две специјализирани автоцистерни за испорака на 
предметот на набавка, опремена со верификуван мерач 
со важечки жиг и сертификат издаден од Бирото за 
Метрологија на РМ, орган во состав при Мин. за еко-
номија на РМ. - изјава за инструментите, постројките 
или техничката опрема, која носителот на набавката ја 
има на располагање за извршување на договорот (- Рас-
полагање, односно обезбедување на минимум две спе-
цијализирани автоцистерни за испорака на предметот 
на набавка, опремена со верификуван мерач со важеч-
ки жиг и сертификат   издаден од Бирото за Метроло-
гија на РМ, орган во состав при Мин. за економија на 
РМ.). 

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

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

12.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022 година во 10:00 часот, место: 
ООУ „Ибе Паликуќа“ 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16239/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Здрав-

ствен Дом Вевчани 
I.1.2) Адреса: Вевчани 
I.1.3) Град и поштенски код: Вевчани - 6335 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Рената Пешиноска, aдреса на 

е-пошта: renatapesinoska@gmail.com, телефон/факс: 
046798387 

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: 
Инфузиони раствори 
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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 Вевчани,6335 о. Вевчани 

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

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

ник 
Шифра Опис 
33692100-8 - Раствори за инфузија 
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. glucose - (solution for parental nutrion)/ 

carbohydrates 5% шише/ќеса х 500ml 
2. sodium chloride/electrolytes 0,9% шише/ќеса х 

500ml 
3. sodium chloride/electrolytes 0,9% шише/ќеса х 

100ml 
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: 
- Документ за регистрирана дејност, -  Решение за 

вршење дејност промет на големо со лекови и/или ме-
дицински средства согласно Законот за лекови и ме-
дицински средства. 

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

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

12.10.2022 година, 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022  година, во 9:00 часот, место: Вев-
чани 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16246/2022 
 
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 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: 
Проектирање на објекти 
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II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

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

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 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 
71220000-6 - Услуги за архитектонско проектирање 
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: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како 

доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за 
вршење на дејноста поврзана со предметот на рамковната 
спогодба за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соод-
ветно професионално здружение согласно со прописите на 
земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Ма-
кедонија надлежен орган за издавање на овој документ е 
Централниот регистар на Република Северна Македонија - 
Копија од Лиценца А за проектирање на градби од прва ка-
тегорија, согласно Законот за градење на име на економ-
скиот оператор издадена од Министерство за транспорт и 
врски на Република Северна Македонија. Доколку се рабо-
ти за странски понудувач се доставува Потврда дека може 
да проектира градби од втора категорија, издадена од соод-
ветен орган на државната управа надлежен за вржење на 
работите од уредување на просторот на РМ, согласно член 
42 од Законот за градење 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- да има вработено или ангажирани минимум 8 лица од 
следните профили со минимално работно искуство од 5 го-
дини:  2 Архитекта  со Овластување А за изработка на про-
ектна документација  2 Градежни инжинери со Овластува-
ње А за изработка на проектна документација                       1 
Машински инжинер со Овластување А за изработка на 
проектна документација  1 Електроинжинер со Овластува-
ње А за изработка на проектна документација  1 Инжинер 
со Овластување за ППЗ  1 Инжинер со Овластување за из-
работка на Елаборати за енергетска ефикасност -   За пред-
ложениот кадар да се достави Копија од соодветно Овлас-
тување од областа, Диплома за завршен степен на студии, 
М1М2 образец од работен однос и М4 образец за потврду-
вање на работното искуство и лична биографија (CV) 

- со листа на работи, со приложување потврда за задо-
волителна изведба на најважните работи. Со цел да се 
обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот 
орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид 
доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, 
што го наведува во тендерската документација: 

- да има реализирано минимум 1(еден) договор за 
изработена проектна документација од област високог-
радба во последните 3 (три) години, со вкупна површи-
на поголема од 1.200 м2 за кој што објект е добиено 
одобрение за градење. - Референтна листа на главни ус-
луги на понудувачите или кандидатите извршени во 
последните три години, придружени со потврди или 
препораки за успешно, навремено и квалитетно из-
вршени услуги  издадени од нарачателот. Во потврда 
за извршени услуги издадени од примателите задолжи-
телно да се прикаже вредноста, датата и местото на ус-
лугите  кои се однесуваат на листата. 
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IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Сертификат за стандард за систем за квалитет ISO 

9001:2015 или еквивалент - Сертификат за стандард за 
безбедност и здравје при работа: ISO 45001:2018 или 
еквивалент 

- Стандарди за управување со животна средина: 
- Сертификат за стандард за управување со живот-

ната средина:ISO 14001:2015 или еквивалент. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

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

27.10.2022 година, 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.10.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.10.2022 

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 27.10.2022  година, во 9:00 часот, место: при-
земје зграда 5 сала за состаноци МВР ул. „Димче Мир-
чев“ бр. 9 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16248/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

храна и ветеринарство 
I.1.2) Адреса: бул. „Трета македонска ударна бри-

гада“  бр.20 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Билјана Котеска, адреса на е-

пошта: bkoteska@fva.gov.mk, телефон/факс: 02/2457-
873 

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: 
Изработка на содржини за електронски билтен, 

кој ќе биде поставен на веб страницата на невлади-
но здружение, кое во тековната 2022 година, ќе обја-
ви најмалку 10 билтени за поврзаноста на здрав-
јето, храната и исхраната, со цел подигање на свес-
носта на целокупната популација за потребите на 
Агенцијата за храна и ветеринарство 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 354.000,00 

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 
Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се 
опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои 
се однесуваат на купување, развој, продукција или коп-
родукција на програмски материјали од страна на ра-
дио и телевизиски куќи или за термините на радио и 
телевизиско емитување на програма) 

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

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 
79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, 

консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигу-
рување 

22000000-0 - Печатени предмети и сродни произ-
води 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 
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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.  -Доказ издаден од надлежен орган за исполну-
вање на посебните услови за вршење на дејноста про-
пишани согласно со закон кои се однесуваат на пред-
метот на договорот, понудувачот треба да е регистри-
ран како невладино граѓанско здружение од областа на 
промоција на безбедност на храна и ветеринарно здрав-
ство. 

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 изготвени прирачници, брошури и други 
слични документи од областа на безбедност на храна и 
ветеринарно здравство. - изјава со која економскиот 
оператор ќе потврди дека има на располагање (вработе-
но или ангажирано) минимум едно лице/експерт, со 
познавања на областа на ветеринарството и безбеднос-
та на храна. - Листа со теми по е – билтените ( посебно 
за секој примерок ). Темите да се од областа на безбед-
ност на храна, ветеринарно здравство и здравствена 
заштита и благосостојба на животните. 

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

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

17.10.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 17.10.2022 година во 9:00 часот, место: 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 16250/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУ Дом за до-

енчиња и мали деца - Битола 
I.1.2) Адреса: ул. „Младински бригади“ бр.2 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Горан Дамјановски, адреса 

на е-пошта: damjanovskigoran@yahoo.co.uk, теле-
фон/факс: 047/253-339 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Пелети за систем на греење 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 777.143 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Носителот на набавката е должен да го испорачу-
ва предметот на договорот сукцесивно со однапред ут-
врдена динамика, со минимална доставна количина од 
сса 3000 кг , франко истоварено магацин-котлара на 
Договорниот орган на следните адреси- - ул.Младин-
ски бригади бр.2, Битола и - ул.Лавчански пат бр.1, Би-
тола 

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 договорот 
е даден во техничката спецификација во прилог на тен-
дерската документација. 

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 
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: 
Или се планира да започне 3.11.2022 година 
се планира да заврши 2.11.2023 година 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека 
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно 
со прописите на земјата каде што е 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 

13.10.2022 година во 10:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

7.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 9.10.2022 

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

во часот определен како краен рок за доставување на по-
нудите 13.10.2022 година во 10:30 часот, место: Битола 

V.5) Дополнителни информации Дополнителни ин-
формации може да се добијат секој работен ден од 
7.30-15.30 часот на Тел: 047/253-339 или на адреса на 
договорниот орган-ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-
Битола, ул. „Младински Бригади“ бр.2, Битола. 

V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16251/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен за-

вод за статистика 
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Бранислав Ристиќ, адреса на 

е-пошта: branislav.ristic@stat.gov.mk, телефон/факс: 
+389 2 3295 878 

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: 
Авионски билети 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 3 Услуги за воздушен тран-
спорт на луѓе и товар, освен услуги за транспорт на 
поштенски пратки 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Државен завод за статистика Скопје, ул. Даме 
Груев бр.4 Скопје 

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

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на 

превоз на отпад) 
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 1.11.2022 година  
се планира да заврши 31.10.2023 година 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

говорот: 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 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со образовните и професионални квалификации на 

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

- Склучен договор за користење на најмалку 1 
(еден) глобален светски резервациски систем од типот 
на AMADEUS, GALILEO или друг соодветен глобален 
светски резервациски систем; и - Договор или IATA 
сертификат за членство на носителот на набавката за 
тековната 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 

12.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

6.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 8.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 

V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.10.2022 година во 10:00 часот, место: 
Државен завод за статистика, ул. „Даме Груев“ бр.4 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16256/2022 
 
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 Октомври“ бр. 10 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Вања Ралев, адреса на е-

пошта: javninabavki@sobranie.mk, телефон/факс: 
02/3182-151 

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: 
Одржување, сервисирање и поправка на мотор-

ни возила Фиат Типо и Форд Мондео 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 600.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Во сервисниот центар на Носителот на набавката 

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: 
Одржување, сервисирање и поправка на моторни 

возила Фиат Типо и Форд Мондео. Подетален опис на 
предметот на договорот за јавна набавка е даден во 
Тендерската документација и Техничката специфика-
ција. 

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

ник 
Шифра Опис 
50100000-6 - Поправка, одржување и сродни услуги 

за возила и сродна 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. Одржување, сервисирање и поправка на четири 

патнички моторни возила Фиат Типо 
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2. Одржување, сервисирање и поправка на две пат-
нички моторни возила Форд Мондео 

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? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нална дејност, економскиот оператор треба да достави: 
- Документ за регистрирана дејност како доказ дека е 
регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со 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: 

За да се квалификува за способен од аспект на Тех-
ничката и професионалната способност за квалитетно 
извршување на договорот, економските оператори за 
Дел 1 и Дел 2 за кои ќе поднесат понуди, треба да ги 
исполнуваат следните минимални услови: - Да е овлас-
тен сервисер од производителот на возилата што се на-
ведени во техничката спецификација.  Исполнувањето 
на минималниот  услови за техничка или професионал-
на способност се докажува со доставување на:       - 
Потврда или друг валиден документ со кој се докажува 
дека економскиот оператор е овластен сервисер на во-
зилата кои се предмет на набавката  за одржување, сер-
вис и поправка и Изјава од економскиот оператор, 
електронски потпишана со валиден сертификат, во која 
изјавува дека е овластен сервисер од производителот 
на возилата за кој ќе поднесе понуда за сервисирање, 
поправка и нивно одржување. 

 
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 

13.10.2022 година, 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

7.10.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 9.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.10.2022  година, во 10:00 часот, место: 
Собрание на Република Северна Македонија, ул.„11 
Октомври“ бр.10, Скопје 

V.5) Дополнителни информации Оваа постапка се 
спроведува електронски преку електронскиот систем за 
јавни набавки. Понудувачите своите понуди ги доста-
вуваат електронски на https://e-nabavki.gov.mk. На де-
нот на јавното отварање понудувачите потребно е да си 
понесат документ за лична идентификација и овласту-
вање за присуство на тендер. 

V.6) Датум на објава: 27.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16259/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: О.У. ,,Кочо 

Рацин“ - Петровец 
I.1.2) Адреса: ул. „1“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Петровец - 1043 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Даниела Џеповска, адреса на 

е-пошта: oukocoracin@yahoo.com, телефон/факс: 
02/2561-342 
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I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на ужинки за ученици 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.200.000 ден. 
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: Петровец 

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 
55320000-9 - Услуги за служење на оброци 
55524000-9 - Угостителски услуги за училишта 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 7 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност - Решение/ја  за 

регистрирање во Регистарот на објекти и оператори со 
храна 

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

- Доказ за релевантно осигурување за надомест при 
професионален ризик: 

-Копија од полиса за осигурување за општа одго-
ворност по дејност                      ( подготовка на храна 
за училишта и установи за образование ) за 2022 го-
дина. 

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: 

Листа на главни испораки на услуги, мин 5 во по-
следните 3 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: 

- Потврда или Изјава за најмалку  1 професионални 
готвачи / пекари (дека е вработен кај економскиот опе-
ратор најмалку  6 месеци).  -Потврда или Изјава  за нај-
малку 1 возач за превоз на храната вработен  кај еко-
номскиот оператор  Копија од возачка дозвола за 1 во-
зач. -Копија од возачка дозвола за 1 возач. -Документ 
со кој се докажува дека готвачи/пекари и шоферот, по-
седуваат сертификат/потврда за стекнати основни знае-
ња за хигиена на храна и заштита на животтата средина 
/ за стекнати основни знаења за безбедност на храната. 
-Копија од собраќајна дозвола за  1 возило прилагодено 
за превоз на храна . -Потврда или Изјава  за вработен 
дипломиран нутрицинист или копија од  валиден дого-
вор за ангажман или за деловно техничка соработка со 
институција кој има вработено или располага со  дип-
ломиран нутрицинист. 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
Имплементиран систем за контрола на безбедноста 

на храната, „НАССР“. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
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V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
13.10.2022 година во 10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
7.10.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 9.10.2022 
година во 15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.10.2022 година во 10:00 часот, место: Пет-
ровец, Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 16264/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државно Му-

зичко Училиште 
I.1.2) Адреса: бул. 1ви Мај 110 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Виолета Христовска, адреса 

на е-пошта: muzickouciliste@yahoo.com, телефон/факс: 
075/481-901 

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

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на екстра лесно масло за греење (EЛ-1) 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

јавна набавка: Набавка на ЕЛ - 1 за потребите на 
Државно музичко училиште 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09100000-0 - Горива 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 28.10.2022 година 

се планира да заврши 28.10.2023 година 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД 
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: 

Лиценца за вршење енергерска дејност трговија на 
големо со сурова нафта,нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт – трговија на големо со Екстра 
лесно масло за греење (ЕЛ – 1), издадена од Регулатор-
на комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија. 
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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 

13.10.2022 година во 8:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

7.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 9.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.10.2022 година во 8:00 часот, место: 
Државно музичко училиште Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16267/2022 
 
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: Ивона Јовчевска, адреса на 

е-пошта: ivona_stojanovska@moi.gov.mk, телефон/факс: 
02/3143-733 

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: 
Сервисирање и одржување на пловни објекти 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: согласно услови од 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 
50240000-9 - Поправка, одржување и сродни услуги 

поврзани со поморска и друга 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. дел 1-Пловен објект ЈЕАННЕАУ (МЕРРИ ФИ-

ШЕР) модел 695,795 мотор ЈАМАХА 150 и 200 кс 
2. дел 2  Пловен објект БРИГ со вонбродски мотор 

марка ЈАМАХА 60 кс Пловен објект гумењак Бриг со 
мотор Јамаха 60 

3. дел 3-Пловен објект ГОББИ 316 С со 2 внатреш-
ни мотори марка Волво пента (дизел) 

4. дел 4-Пловен објект СЕА ДОО БОМБАРДИЕР 
ГТИ ПРО 130 (скутер за вода ) 

5. дел 5-Пловен објект American eagle save boat 21 
(6,45 m. должина) со вонбродски мотор Mercury 3.0L 
225 hp двотактен 

6. дел 6-Пловен објект гумењак Валијант со мотор 
Mercury 80 

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, ФИНАНСИС-

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

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. Во Републи-
ка Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

- да има на располагање соодветен алат за таков вид 
на поправки, опрема за вадење на пловни објекти од 
вода и постамент за одложување на пловниот објект - 
Изјава дека  има на располагање соодветен алат за та-
ков вид на поправки, опрема за вадење на пловни об-
јекти од вода и постамент за одложување на пловниот 
објект - Копија од  соодветен сертификат за сервисира-
ње на пловни објекти. 

 
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 

13.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

7.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 9.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.10.2022 година во 10:00 часот, место: 
скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16274/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Ниског-

радба Охрид - Охрид 
I.1.2) Адреса: ул. „Железничка“ б.б. 

I.1.3) Град и поштенски код: Охрид - 6000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Љубен Буџакоски, адреса на 

е-пошта: niskogradba_oh@yahoo.com, телефон/факс: 
046/260-298 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

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

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Бетонски префабрикувани Плочки (правоагол-

ни призми) со димензии 20см*10см и дебелина 6м 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Франко магацин на ЈП „Нискоградба Охрид“ - 
Охрид ул. Железничка б.б. 6000 Охрид и на локацијата 
каде се гради односно на местото на изведба на терито-
рија на општина Охрид 

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

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

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
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, ФИНАНСИС-

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

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

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

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
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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: 
Образец на понуда (Прилог 1), - Прилог 3 - Изјава 

за докажување на способноста или Документација за 
утврдување на способност (докази дека не постојат 
причини за исклучување на постапката и докази за ис-
полнување на условитe за квалитативен избор потврду-
вање на способноста за вршење на професионална деј-
ност, економска и финансиска состојба и техничка и 
професионална способност)  - Изјава за сериозност на 
понудата (Прилог 2), - Потврда за регистрирана дејност 
- Останата документација согласно тендерска докумен-
тација и Закон за јавни набавки. 

 
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 

13.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

7.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 9.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.10.2022 година во 10:00 часот, место: во 
просториите на ЈП „Нискоградба Охрид“, ул. „Желез-
ничка“ б.б.  6000 – Охрид 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 16275/2022 
 
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: „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: 
02/3108-522 

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: 
Услуги за осигурување 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.220.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: 
осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги 
(освен услугите во врска со издавањето, тргувањето 
или преносот на хартии од вредност или други финан-
сиски инструменти, брокерските услуги и услугите на 
Народна банка на Република Македонија и услугите 
кои за предмет имаат купување или изнајмување зем-
јиште, згради или друг недвижен имот и права кои про-
излегуваат од истите, освен при доделувањето на дого-
вори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани 
со договорите за купување или изнајмување) 

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

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

јавна набавка: 
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 
66510000-8 - Осигурителни услуги 
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. Услуги за осигурување на градежни об-

јекти 
2. Дел 2. Услуги за осигурување на опремата и за-

лихите 
3. Дел 3. Услуги за осигурување на вработените 
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. 
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
За докажување на способноста за вршење на профе-

сионалната дејност, понудувачот треба да достави со 
својата понуда документ за регистрирана дејност како 
доказ дека е регистриран како физичко или правно ли-
це за вршење на дејноста поврзана со предметот на до-
говорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на со-
одветно професионално здружение согласно со пропи-
сите на земјата каде што е регистриран.  Економските 
оператори треба да достават и дозвола за вршење на 
работи на осигурување издадена од Агенцијата за су-
первизија на осигурување, соодветно за класата на оси-
гурување за која се поднесува понудата. 

 
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 
13.10.2022 година во 10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
7.10.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 9.10.2022 
година во  15:30 часот 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.10.2022 година во 10:00 часот, место: На-
родна банка 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16276/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД МЕПСО 
I.1.2) Адреса: „Максим Горки“ бр. 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Леко Ристовски, адреса на е-

пошта: lekor@mepso.com.mk, телефон/факс: +389 2/3 
149-695 

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: 

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: 
Kалибрирање на еталони за проверка на класа 

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

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

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

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

јавна набавка: 
Даден во Техничките спецификации од Тендерска-

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

ник Шифра Опис 
50433000-9 - Услуги за калибрирање 
38300000-8 - Мерни инструменти 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
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II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

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

Да има извршени услуги од областа на калибрација 
во последните 5 години согласно барањата во Технич-
ките спецификации 

- 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 едно (1) лице со најмалку 
2 години работно искуство во калибрација на инстру-
менти, апарати или броила, а согласно барањата во 
Техничките спецификации, без оглед на тоа дали се 
вработени кај економскиот оператор или не 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
Важечки сертификат за МКС EN ISO/IEC 

17025:2018 или еквивалентно - Општи барања на ком-
петентност на лаборатории за тестирање и калибра-
ција, издаден од независно акредитирано сертифика-
циско тело, со број, датум на издавање, адреса, краток 
опис на опсегот на акредитација, актуелна важност на 
сертификатот и Прилог со детален опис на опсегот на 
акредитација. 

 
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 

1.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

26.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 1.11.2022 година во 10:00 часот, место: АД 
МЕПСО ,  ул. „Максим Горки“ бр.4. - Скопје 

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

V.6) Датум на објава: 28.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
_____________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16278/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОЕМУЦ 

„Св.Наум Охридски“ - Охрид 
I.1.2) Адреса: ул: „Живко Чинго“ бр.1 
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид - 6000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Силвана Цаноска, адреса на 

е-пошта: emucohrid@gmail.com телефон/факс: 046/262-
174 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 
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I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на електрична енергија за потребите на 

ООУ и СОУ во општина Охрид 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 5.398.464,00 
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: Да 
Назив на договорен орган 
1. ОУ „Григор Прличев“ - Охрид 
2. ОУ „Христо Узунов“ - Охрид 
3. ОУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид 
4. ОУ „Ванчо Николески-Лескоец“, Охрид 
5. ОУ „Братство Единство“ - Охрид 
6. ОСУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Види тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

дини: 1 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

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

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

IV.1.6) Резервирани договори: Не 

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 
документација: Не 

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 
понудувачот или кандидатот 

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран.  - Лиценца за вршење на енергетска дејност 
снабдување со електрична енергија издадена од Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија,  - EIC код, издаден од 
страна на АД МЕПСО за снабдување со електрична 
енергија,  - доколку понудувачот е БОС (Балансно Од-
говорна Страна), треба да достави Договор за балансна 
одговорност,  - доколку понудувачот е дел од БГ (Ба-
лансна Група), треба да достави Договор за балансна 
одговорност од Балансно Одговорната Страна и доку-
мент за превземање балансна одговорност од страна на 
Балансно Одговорната Страна за понудувачот,  - Дого-
вор дека е регистриран како учесник на пазарот на 
електрична енергија согласно Правилата за пазар на 
електрична енергија. 

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

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

28.10.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.10.2022 година во 12:00 часот, место: 
Охрид 
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V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
_____________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16280/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

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

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

на е-пошта: vladimir.neckoski@elem.com.mk теле-
фон/факс: 047206130 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на следнава адреса:    
Новачки Пат бб, Новаци, 
kjn1.bt@elem.com.mk,047/206-140 

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

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

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Челични јажиња  (РЕК Битола) 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 21.950.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

јавна набавка: 
Челични јажиња, РЕК Битола 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
44317000-5 - Железни или челични јажиња 
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. Челични  јажиња  за  ЕШ-ви и  багери 
2. Челични јажиња за подигнување на товари во 

Рудници 
3. Челични јажиња за  Поместување на транспорте-

ри и транспортни траки 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

дини: 1 

II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

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

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

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

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека 
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно 
со прописите на земјата каде што е регистриран. 

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

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен ор-
ган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде 
што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива 
со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за последни-
те три финансиски години за кои се расположливи вакви-
те информации во зависност од датумот на кој претприја-
тието е основано или започнало со работа и во зависност 
од достапноста на таквите информации: 
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Минималниот годишен приход на економскиот 
оператор да не биде помал од: За ДЕЛ 1 3.483.333,00 
денари. За ДЕЛ 2 1.500.000,00 денари. За ДЕЛ 3      
2.233.333,00 денари. 

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: 

Извршени минимум 3(три) испораки на стоки од 
ваков или сличен вид во последните 3 (три) години. 

- со наведување на системот за управување и следење 
на синџирот за снабдување, кој економскиот оператор ќе 
може да го примени при извршување на договорот: 

Сертификат за акредитација на лабараторија. Дого-
вор за соработка со акредитирана лабараторија. 

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

Задоволување на техничките карактеристики бара-
ни во техничката спецификација. 

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

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

28.10.2022 година во 12:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.10.2022 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.10.2022 година  во 12:30 часот, место: РЕК 
Битола 

V.5) Дополнителни информации Број на јн кај дого-
ворниот орган е 16-191/2022 и економскиот оператор 
да не го зема во предвид. 

V.6) Датум на објава: 28.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 16283/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ „11 

Септември“- Ресен 
I.1.2) Адреса: „Коле Неделковски“ 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Ресен - 7310 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Виолета Колодезни, адреса 

на е-пошта: joudg11septemvri@yahoo.com, теле-
фон/факс: 047/452-220 

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Течни горива Масло за горење – Екстра лесно 1 

ЕЛ - 1 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ул. „Коле Неделковски“ бр.17  7310, Ресен 

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 и транспорт на Масло за горење - Екстра 

лесно 1 ЕЛ- 1 масло за домаќинство 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 31.10.2022 година 
се планира да заврши 31.10.2023 година 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
1. Документ за регистрирана дејност (ДРД образец 

од Централен регистар на РСМ) 2. Лиценца за вршење 
на енергетска дејност - трговија со сурова нафта, наф-
тени деривати, биогорива и горива за  транспорт. 

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 економскиот оператор располага со 
инструментите, постројките или техничка опрема, за 
извршување на предметот на договорот. 

- 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: 

Лиценца за вршење на енергетска дејност - трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за  транспорт. 

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

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

17.10.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

11.10.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.10.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 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 17.10.2022 година  во  10:00 часот , место: ул. 
„Коле Неделковски“ бр.17 - Ресен 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 28.9.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
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