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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.1.2019 година, донесе  

ОДЛУКА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА 
ИНТЕГРИРАНО МЕНАЏИРАЊЕ СО ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЈА ЗА 

ХИРУРШКИ ЗАФАТИ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД БОЛНИЧКИ ИНФЕКЦИИ

Член 1
Со започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно 

приватно партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хируршки 
зафати и здравствена заштита од болнички инфекции се обезбедуваат услови за: 

- набавка на нови хируршки инструменти; 
- воведување на униформи, постелнина и облека на пациентите во хируршките сали за 

еднократна употреба, заради избегнување на опасност од инфекции;
- воведување на детална машинска дезинфекција на хируршките сали, наместо 

сегашната мануелна;
- контрола на инфекции во хируршките сали; 
- замена на постојната со нова опрема за стерилизација во центрите за стерилизација; 
- депонирање на високоризичен биолошки отпад; 
- воведување на централизирано управување со стерилизација, преку воведување на 

софтвер и интегриран менаџмент со информациски систем; 
- логистика и транспорт на стерилни хируршки инструменти и облека од и до 

хируршките сали.

Член 2
Целите кои што треба да се постигнат со доделувањето на договор за воспоставување 

на јавно приватно партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за 
хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции се следните:  

- интегрирани услуги за управување со централни стерилизациски станици; 
- персонализирани комплети на стерилни хируршки инструменти;
- стерилен медицински материјал (облека) за една употреба во хируршките сали; 
- третман на ризици од биолошки отпад; 
- дезинфекција на хируршки сали.

Член 3
Предмет на постапката е доделување договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство за интегрирано менаџирање и иновативни решенија за хирурушки зафати и 
здравстена заштита од болнички инфекции преку модел на договор за јавна набавка на 
услуга. 

Основните услови за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство се:

- реновирање и адаптирање на четири објекти во станици за стерилизација, целосно 
опремување на четирите објекти за стерилизација во времетраење од две години; 

- набавка на персонализирани комплети на стерилни хирурушки инструменти и 
обезбедување на нивна постојана замена;

- набавка на стерилен медицински материјал за еднократна употреба во хируршките 
сали;

- дезинфекција и контрола на инфекции во хируршките сали;
- логистика и транспорт на стерилни хируршки инструменти;
- обезбедување потребен персонал во центрите за стерилизација и во секоја хируршка 

сала, со обезбедување на нивна континуирана обука;
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- обезбедување гасна, плазма и парна стерилизација;
- управување со биолошкиот отпад и третман на ризици;
- целосно управување со центрите за стерилизација преку интегриран менаџмент со 

информациски систем кој ќе обезбеди целосно следење на сите операции, инструменти, 
степен на стерилизација и контрола на трошоци;

- обезбедување на банкарска гаранција за учество во постапката во износ од 3% од 
проценетата инвестициска вредност која треба да ја достави приватниот партнер.  

Критериум за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство е „економски најповолна понуда“. 

Jавниот партнер ќе му исплаќа утврден надоместок на приватниот партнер кој ќе ги 
вклучува сите наведени услуги за целиот период на важењето на договорот за јавно 
приватно партнерство. Висината на надоместокот ќе се пресметува врз основа на цена 
утврдена од страна на избраниот понудувач во доставената понуда. 

Приватниот партнер е должен да го врати објектот со целокупната документација во 
владение на јавниот партнер во рок од 30 дена од денот на престанувањето на важење на 
договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство. 

Проценета вредност на договорот за воспоставување на јавното приватно партнерство е 
16,10 милиони евра. 

Времетраењето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе 
изнесува 15 години од денот на влегувањето во сила на договорот за воспоставување на 
јавно приватно партнерство.

Другите услови за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство ќе бидат утврдени во содржината на тендерската документација. 

Член 4
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство 

ќе се спроведе како отворена постапка која ќе заврши со електронска аукција согласно 
Законот за јавните набавки.

Член 5
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство 

ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство, која ќе биде формирана од страна на 
Владата на Република Македонија на предлог на министерот за здравство, во рок од седум 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

Комисијата е должна во рок од 30 дена од денот на формирањето на Комисијата, да ја 
изготви тендерската документација вклучувајќи ги и нацрт договорот и јавниот оглас. 

Комисијата ќе објави меѓународен оглас за доделување на договор за воспоставување 
на јавно приватно партнерство, во рок од пет дена од денот на изготвувањето на 
тендерската документација.  

Член 6
Рокот за спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно 

приватно партнерство е 120 дена од денот на започнување на постапката.
      

Член 7
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 100 

евра во денарска противвредност, според среден курс на Народна банка на Република 
Македонија на денот на објавување на јавниот оглас.

Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во  „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 45-355/1 Заменик на претседателот
29 јануари 2019 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.


