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                                                              Министер,
                                                            Садула Дураку, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
 И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите  на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11) и член 218  од Законот за 
водите („Службен весник на Република Македонија“  бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 
163/13, 180/14,146/15 и 52/16) Министерот за животна средина и просторно планирање донесе следната

О Д Л У К А  З А  И З Б О Р

1. Во врска со Конкурсот за распределување на средства за финансирање по Програмата за управување со 
водите за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.  5 на 11.1.2019 година, Жири комиси-
јата формирана со Решение бр.02-1277/1 од 27.2.2019 година,  подготви предлог листа на проекти кои ќе се 
финансираат од дел III, точка 1 (Проектирање и изградба на нови и одржување и унапредување на постојни-
те јавни водоснабдителни објекти и за регулација на водотеци заради штетно дејство на водата од 20.000.000 
денари) од  Програмата за управување со водите за 2019 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.  5 на 11.1.2019 година.

2. Носители на Програмата за управување со водите за 2019 година кои се распределени средства за фи-
нансирање и реализирање од дел III, точка 1 се следните:
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АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Согласно со чл. 84 од Законот за општа управна по-
стапка („Службен весник на РМ“ бр. 124/15) Агенција-
та за финансиска поддршка во земјоделството и рурал-
ниот развој, и покрај напорите да изврши уредна доста-
ва на управни акти донесени во управна постапка врши 
јавна објава со

С О О П Ш Т Е Н И Е

Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој има донесено управни акти 
кои не може да ги достави лично и тоа:

1. Записник бр.21-320078326/1 од 11.2.2019 година 
за ШТЕРЈОВ ШТЕРЈО, ул.„Иво Лола Рибар“ бр.18, 
Штип.

2. Записник бр.21-285466758/1 од 21.3.2019 година 
за СИМЕВСКИ ВАНЧО, ул.„Маршал Тито“ бр.149/А, 
Берово.

3. Записник бр.21-320443672/1 од 4.10.2018 година 
за ЛАЗРИ КАДРИ, с.Џепчиште ББ, Дебар. 

4. Записник бр. 21-300177668/1 од 9.11.2018 година 
за ДОДЕВСКИ МОМЕ, ул.„Антон Попов“ бр.9/10, Син-
гелиќ, Скопје. 

5. Записник бр. 21-320579318/1 од 30.10.2018 годи-
на  за СТОЈАНОСКИ СТОЈАНЧЕ, ул.„101“ ББ, Рога-
чево, Скопје

6. Записник бр.21- 286632953/1 од 15.11.2019 годи-
на за ГЕОРГИЕВСКИ ТРАЈАН, с.Саса ББ, Македонска 
Каменица.

7. Записник бр.21-285935957/1 од 10.08.2018 година 
за КУРТИШИ ФИСНИК, с.Стримница ББ, Желино. 

8. Записник бр.21-304787443/1 од 06.11.2018 година 
за ЕЛМАЗИ ЏЕМАЛИ, ул.„101“ ББ, Вејце, Тетово.

9. Записник бр.289545341/1 од 4.7.2018 година за 
АРСОВ ГОРАН, ул.„Партизанска“ бр.47/17, Штип.

10. Записник бр.21-309109705/1 од 15.9.2018 година 
за ЕМИНИ ЕГЗОН, с.Ваксинце ББ, Липково.

11. Записник бр. 21-321145207/1 од 14.9.2018 годи-
на за АГРО ДЕЛТА, с.Долна Враштица ББ, Конче, Ра-
довиш.

12. Записник бр. 21-324783046/2 од 26.9.2018 годи-
на за ОСМАНИ ЏЕМАИЛ, с.Дуф ББ, Маврово и Рос-
туша. 

13. Записник бр. 21-312620413/1 од 24.12.2018 годи-
на за ЈАХОВИЌ ЕДИН, ул.„Благој Ѓорев“ бр.87/2-6, Ве-
лес.

14. Записник бр. 21-304851206/1 од 24.12.2018  годи-
на за ЈОВАНОВСКИ ДИМИТРИЈА , бул.3-та Македон-
ска Бригада бр.38, Скопје.

15. Записник бр. 21-300181579/1 од 24.12.2018  годи-
на за ПЕШОВСКИ МАРЈАН, ул.„102“ бр.14Б, Вол-
ково, Скопје.

16. Записник  бр. 21-285959924/1 од 25.12.2018  го-
дина за ЏЕМАИЛОВ ИЗЕИР, с.Долно Јаболчиште ББ, 
Велес

17. Записник бр. 21-309241113/2 од 26.12.2018  годи-
на за КЛОБУЧИШТА АТЛИ, ул.„Зекир Чанка“ бр.14, 
Дебар. 

18. Записник бр. 21-321051951/1 од 4.1.2019 година 
за ТРИФУНОВ АЛЕКСАНДАР - с.Живалево ББ, Кра-
тово.

19. Записник бр. 21-300183262/1 од 5.3.2019  година 
за ЈОВАНОВСКА МАРИКА - ул.„Хо-Ши-Мин“ бр.19, 
Штип.

20. Записник бр. 21-266185782/1 од 5.3.2019 година 
за МИХАЈЛОВ МИХАЈЛО, ул.„Иван Аговски“ 
бр.11/1-10, Карпош, Скопје.

21. Записник бр. 21-309373344/1 од 11.12.2018 годи-
на за ПОСТОЛОВ СТАНКО, ул.„Кочо Рацин“ бр.1В, 
Пробиштип. 

22. Записник бр. 21-312503053/1 од 26.2.2019  годи-
на за ИЗ „ЗМИКИ КОМЕРЦ“, с.Горобинци ББ, Свети 
Николе.

23. Записник бр.21-274289414/1 од 5.12.2018 година 
за СТАМБОЛИСКА БЛАГА, ул.„Питу Гули“ бр.81/13, 
Свети Николе.

24. Записник бр.21-286145901/1 од 23.11.2018 годи-
на за ТОДОРОВ МИТРЕ, ул.„Велко Влаховиќ“ бр.127-
2/2, Свети Николе.

25. Записник бр. 21-320799926/1 од 27.11.2018  годи-
на за БОЈЧОВСКИ ЈОСИФ, ул.„Радишанска“ бр.88, Бу-
тел, Скопје.

26. Записник бр. 21-319710702/1 од 22.1.2019 годи-
на за ДПТТУ КОНТИНЕНТ ЛПГ ДООЕЛ, с.Црешево 
ББ, Скопје.

27. Записник  бр. 21-320385762/1 од 23.1.2019  годи-
на за КОСТОВСКИ МИЛЕ, ул.„Јужноморавски Брига-
ди“ бр.9, Сингелиќ, Скопје

28. Записник бр.21-312914767/1 од 22.1.2019 година 
за МИЛЕВСКИ ГОРАН, ул.„Цветан Димов“ бр.153/1-
6, Чаир, Скопје. 

29. Записник бр. 21-284431881/1 од 16.1.2019  годи-
на за МОРИНА АЛИ, ул. „Црвени Брегови“ бр.226, Бу-
тел, Скопје.

30. Записник бр. 21-320456795/1 од 16.1.2019 годи-
на за МУРСЕЛИ НЕФИ, ул. „1“, с.Љуботен, Скопје.

31. Записник  бр. 21-312859524/1 од 22.1.2019  годи-
на за ПЕТКОВСКИ ЛАЗО, ул.„Душко Поповиќ“ 
бр.2/1-1, Бутел, Скопје.

32. Записник бр. 21-312861150/1 од 22.1.2019 годи-
на за ПЕТКОВСКИ СТОЈАН, ул.6 бр.20, с.Љуботен, 
Скопје. 

33. Записник бр. 21-321580502/1 од 21.1.2019  годи-
на за РАЈОВСКИ БОЖИН, с.Кучевиште ББ, Чучер Сан-
дево, Скопје.

34. Записник бр. 21-313257783/1 од 13.11.2018  годи-
на за  ПЕТКОВСКИ БОРИС - ул.„18“ бр.3, Гази Баба, 
Скопје.

35. Записник бр. 21-321056639/1 од 6.3.2019 година 
за ГАВРИЛОВ ЈОРДАН, ул.„Марко Цепенков“ бр.9, 
Пробиштип.

36. Записник бр.21-307645030/1 од 6.3.2019 година-
за ЕФРЕМОВ ДОНЧО, ул.„Панче Караѓозов“ бр.8/12, 
Штип.

37. Записник бр. 21-279513220/1 од 12.12.2018  годи-
на за ЕФРЕМОВСКИ ЉУПЧО, ул.„Браќа Миладинов-
ци“ бр.23, Пробиштип.

38. Записник бр. 21-321363793/1 од 11.12.2018 годи-
на за КИЈАЈОВ ВЛАТКО, ул.„Илинденска“ бр.52, Про-
биштип.

39. Записник бр. 21-284425827/1 од 9.1.2019  година 
за КРСТОВА ЈАГОДА, ул.„Радански Пат“ бр.93, 
Штип.

40. Записник бр. 21-307642481/1 од 14.12.2018  годи-
на за НАНЕВ МИЛКО, ул.„4 Април“ бр.18, Пробиш-
тип.

41. Записник бр. 21-272592984/1 од 11.12.2018  годи-
на за ТАСЕВА ЛЕНЧЕ, ул.„Кирил Пејчиновик“ бр.53, 
Штип.

42. Записник бр. 21-319968231/1 од 14.12.2018   го-
дина за ТИМОВ ГОЧЕ, ул.„Велко Влаховиќ“ бр.1/6-1, 
Пробиштип.

43. Записник бр. 21-319694029/1 од 10.1.2019 годи-
на за ТИМОВ МАРЈАНЧО, ул.„Жарко Бошков“ бр.5, 
Штип.

44. Записник бр. 21-320697034/1 од 5.3.2019  година 
за АНЃЕЛОВ ГОЦЕ, ул.„Петар Дељан“ бр.5/3-38, Кисе-
ла Вода, Скопје.
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45. Записник бр. 21-318905622/1 од 27.11.2018 годи-
на за ПЕЈЧИНОВСКИ ЉУПЧО, бул.АСНОМ бр. 68/3-
24, Кисела Вода, Скопје.

46. Решение бр. 12-5/663  од 19.3.2019 година за 
Ибраими Енес, с. Опае, Општ. Липково, Куманово.

47. Решение бр. 12-5/668 од 19.03.2019 година за 
Аљији Исман, с. Опае, Општ. Липково, Куманово.

48. Решение бр. 12-5/667 од 19.03.2019 година за 
Аљији Исман, с. Опае, Општ. Липково, Куманово.

49. Претставка бр. 12-1-77/3  од 29.3.2019 година за 
Кенан Бајрами, с. Вражале, Зеленикoво, Скопје.

50. Известување за дополнување на барање бр.16-
1466/2 од 25.4.2019 година за Зоран Пресилски, 
ул.„Карпош“ бр.1/3-3, Битола.

51. Известување за дополнување на барање бр.16-
1778/2 од 3.5.2019 година за Оливер Ангелески, ул.„Пе-
ре Тошев“ бр.81, Прилеп.

52. Решение бе.0217-12125-3710/2 од 14.1.2019 година 
за Русмар ДОО, ул.„Анкарска“ бр.29А, Карпош, Скопје.

Се повикуваат горенаведените лица во рок од  осум 
(8) дена од објавувањето на ова Соопштение да се јават 
во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка 
во земјоделството и руралниот развој - Скопје за поди-
гање на решенијата, а доколку не се јават, ова соопште-
ние со јавна објава ќе се смета за уредна достава соглас-
но со чл.84 став 6 од Законот за општа управна поста-
пка („Службен весник на РМ“ бр. 124/15).

__________

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Општина Гази Баба, решавајќи по барањето на Митев 
Трајан од Скопје со адреса на ул.„Јужноморавски бригади 
- 9“ бр.5, поднесено под УП1 бр.28-2080 од 28.4.2011 го-
дина, врз основа на член 21 став (2) од Законот за постапу-
вање 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 поста-
пка („Сл. весник на РМ“ бр. 38/2005, 110/2008 и 51/2011), 
го донесува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС 

НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ
1. Се утврдува правен статус на бесправен објект се-

мејна куќа , кој се наоѓа на ул. „Јужноморавски бри-
гади - 9“ бр.5 на КП 3727 КО  Сингелиќ-1, запишан во  
Имотен лист бр.26108 кој објект е означен како:

 - Број на зграда 1, влез 1, кат пр., стан 1, намена на 
зграда – А1, намена на посебен дел – Ст., внатрешна 
површина  80 м2, волумен / м3

- Број на зграда 1, влез 1, кат пр., стан 1, намена на 
зграда – А1, намена на посебен дел – пп, внатрешна 
површина 9 м2, волумен / м3

- Број на зграда 1, влез 1, кат по., стан 1, намена на 
зграда – А1, намена на посебен дел – П, внатрешна пов-
ршина  30 м2, волумен / м3

- Број на зграда 1, влез 2, кат по., стан 1, намена на 
зграда – А1, намена на посебен дел – Г, внатрешна пов-
ршина  18 м2, волумен / м3

2. Како носител на правото на сопственост на објектот 
од точка 1 од диспозитивот на ова Решение се утврдува 
Митев Трајан од Скопје, со адреса на ул.„Јужноморавски 
бригади-9“ бр.5, на 1/1 идеален дел од објектот.

3. Составен дел на ова решение се геодетски елабо-
рати за утврдување на фактичка состојба на бесправен 
објект (геодетски елаборат за посебни намени), 
бр.678/110-11 од 6.6.2011 година изработен од  ГЕО 
ПРОФИЛ   ДООЕЛ – Скопје. 

4. По правосилноста на ова решение истото претста-
вува 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.  

Образложение
Барателот Митев Трајан од Скопје, со адреса на ул. 

„Јужноморавски Бригади-9“ бр.5 поднесе барање УП1 
бр.28-2080 од 28.4.2011 година, за утврдување на пра-
вен статус на бесправен објект семејна  куќа, изграден 
на КП 3727 КО Сингелиќ-1, 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. 678/110-11 од 6.6.2011 го-
дина изработен од  ГЕО ПРОФИЛ   ДООЕЛ – Скопје.

- Имотен лист бр. 26106 од 7.3.2019 година издаден 
од Агенција за катастар на недвижности.

- Уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања за КП 3727 КО Сингелиќ-1 бр.1107-
1936/2019 од 18.3.2019 година издадено од Агенција за 
катастар на недвижности.

- Изјава УЗП бр. 7263/2019 од 26.3.2019 година, да-
дена од Трајан Митев, заверена кај нотарот Ана Јола-
коска од Скопје.

Овој орган по службена должност:
- Изврши увид на самото место и состави записник 

за извршен увид УП1 бр.28-2080 од 15.5.2012 година и 
констатира дека објектот претставува градежна функци-
онална целина.

- Утврди дека објектот се наоѓа на КП 3727  КО 
Сингелиќ-1, запишан во Имотен лист бр. 26106, каде ка-
ко носители на правото на сопственост на земјиштето 
се: Менков Владо, Осман Енвер, Зија Османов и Мемет 
Османов.

- 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. 

- Утврди дека се исполнети условите за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичко-планската документа-
ција, согласно со стандардите за вклопување на бесправни-
те објекти во урбанистичко-планската документација.

- Издаде урбанистичката согласност УП1 бр.28- 
2080 од 29.3.2019 година. 

- Доказ за платен надоместок за утрврдување на пра-
вен статус: Уплатата на  надоместок за утврдување на 
правен статус на бесправно изграден објект е извршена 
на 23.4.2019 година.

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгле-
дување на приложената документација, извршениот 
увид на самото место, увидот во урбанистичката соглас-
ност, констатира дека се исполенти условите за донесу-
вање на Решение за утврдување на правен статус на бес-
правниот објект.

Врз основа на гореизнесеното се одлучи како во дис-
позитивот на ова Решение.

Упатство за правно средство:
Против Решението на Градоначалникот на Општи-

на Гази Баба за утврдување на правен статус на беспра-
вен објект, може да се изјави жалба во рок од 15 дена 
од денот на приемот на Решението, до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот.

Таксата согласно со Законот за административни 
такси во износ од 250 денари е наплатена и приложена 
со барањето. 

                                                       Градоначалник,
                                                 Борис Георгиевски, с.р.

(27551)
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Општина Гази Баба, решавајќи по барањето на Пет-
рушевски Славко од Скопје, со адреса на ул.„Јужномо-
равски бригади-9“ бр.1, поднесено под УП1 бр.28-1870  
од 18.4.2011 година, врз основа на член 21 став (2) од 
Законот за постапување со бесправно изградени објек-
ти („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 донесува 
следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС

НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ
1. Се утврдува правен статус на бесправни објекти 

семејна куќа и помошен објект, кој се наоѓаат на 
ул.„Јужноморавски бригади-9“ бр.1 на КП  3725   КО  
Сингелиќ-1, запишани во  Имотен лист бр. 23260  кој 
објекти се означени како:

 - Број на зграда 1, влез 1, кат пр., стан 1 , намена на 
зграда – А1-1, намена на посебен дел – ст., внатрешна 
површина 94 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 23 м2, волумен / м3;

 - Број на зграда 1, влез 2, кат по., стан 1 , намена на 
зграда – А1-1, 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 12 м2, волумен / м3;

2. Како носител на правото на сопственост на објек-
тот од точка 1 од диспозитивот на ова решение се ут-
врдува Петрушевски Славко од Скопје, со адреса на 
ул.„Јужноморавски бригади-9“ бр.1 ЕМБГ, на 1/1 идеа-
лен дел од објектот. 

3. Составен дел на ова Решение е геодетскиот елабо-
рат за утврдување на фактичка состојба на бесправен 
објект (геодетски елаборат за посебни намени), 
бр.284/11 од 4.4.2011 година изработен од  ГЕО МОНД   
ДООЕЛ – Скопје и Анекс на геодетскиот елаборат за 
утврдување на фактичка состојба на бесправен објект 
(геодетски елаборат за посебни намени), бр.59-5/19 од 
22.3.2019 година изработен од  ГЕО МОНД  ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДООЕЛ – Скопје.

4. По правосилноста на ова Решение тоа претставу-
ва правен основ за запишување на правото на сопстве-
ност /сосопственост/ заедничка сопственост на објек-
тот во јавната книга за запишување на правата на нед-
вижностите, а при запишувањето се прибележува дека 
објектот добил статус согласно со Законот за постапува-
ње на бесправни изградени објекти.  

                                              
О б р а з л о ж е н и е

Барателот Петрушевски Славко од Скопје, со адре-
са на ул.„Јужноморавски бригади-9“ бр.1  поднесе бара-
ње УП1 бр.28-1870 од 18.4.2011 година, за утврдување 
на правен статус на бесправни објекти семејна  куќа и 
помошен објект, изградени на  КП 3725  КО Сингелиќ-
1  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. 284/11 од 4.4.2011 година 
изработен од  ГЕО МОНД   ДООЕЛ - Скопје.

- Анек на Геодетски елаборат за фактичка состојба 
на бесправно изградени објекти бр. 59/5/19 од 
22.3.2019 година изработен од  ГЕО МОНД ИНЖЕНЕ-
РИНГ  ДООЕЛ – Скопје.

- Имотен лист бр. 23260 од 22.3.2019 година изда-
ден од Агенција за катастар на недвижности.

- Уверение за историски преглед на извршените за-
пишување за КП 3725  КО Сингелиќ-1 бр. 1107-
1489/2019 од 4.3.2019 год. издадено од Агенција за Ка-
тастар на недвижности.

- Изјава УЗП бр. 1667/2019 од 7.3.2019 година, даде-
на од Петрушевски Славко, заверена кај нотарот Лиди-
ја Смиљановска.

Овој орган по службена должност:
- Изврши увид на самото место и состави записник 

за извршен увид УП1 бр.28-1870 од 26.4.2011 година и 
констатира дека објектите претставуваат градежна фун-
кционална целина.

- Утврди дека објектите се наоѓаат на КП 3725  КО 
Сингелиќ-1, запишани во Имотен лист бр. 23260, каде 
како носители на правото на сопственост на земјиште-
то се: Менков Владо, Осман Енвер, Османов Зија и 
Османов Мемет. 

- 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- 
1870 од 25.3.2019 год. 

- Доказ за платен надоместок за утрврдување на пра-
вен статус: Уплатница на  надоместок за утврдување на 
правен статус на бесправно изграден објект  од 
22.4.2019 година.

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгле-
дување на приложената документација, извршениот 
увид на самото место, увидот во урбанистичката соглас-
ност, констатира дека се исполенти условите за донесу-
вање на решение за утврдување на правен статус на бес-
правниот објект.

Врз основа на гореизнесеното се одлучи како во дис-
позитивот 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.

                                                 Општина Гази Баба
                                                      Градоначалник,
                                                Борис Георгиевски, с.р.
                                                                            (27552)

__________

Општина Гази Баба, решавајќи по барањето на Кр-
стовски Симеон од Скопје поднесено под УП1 бр. 28-
11795 од 29.8.2011  година, врз основа на член 21 став 
(2) од Законот 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. 38/05, 110/08 и 51/11),  го донесува 
следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС

НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ

1. Се утврдува правен статус на бесправен објект се-
мејна куќа кој се наоѓа на ул. „Финска 2“  бр.7  Скопје,  
КП  318/2  КО Инџиково,  запишан во  Имотен лист  
бр.1647  кој објект е означен како:
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Број на зграда 1, влез 1, кат пр.,  стан 1, намена на 
зграда A1-1, намена на посебен дел од зграда СТ, внат-
решна површина  107  м2, волумен  /м3.

Број на зграда 1, влез 1, кат пр., стан 1, намена на 
зграда A1-1, намена на посебен дел од зграда ПП, внат-
решна површина  12  м2, волумен  /м3 и семејна куќа и 
помошен објект, кои се наоѓааат на ул. „Финска 2“  
бр.7  Скопје,  КП  318/6  КО  Инџиково,  запишан во  
Имотен лист  бр.2258  кој објект е означен како: 

Број на зграда 2, влез 1, кат пр. стан 1, намена на 
зграда A1-1, намена на посебен дел од зграда ст, внат-
решна површина  27  м2, волумен  /м3.

Број на зграда 2, влез 2, кат по,  стан 1, намена на 
зграда A1-1, намена на посебен дел од зграда п, внат-
решна површина  16  м2, волумен  /м3.

Број на зграда 3, влез 1, кат пр,  стан 1, намена на 
зграда A5-1, намена на посебен дел од зграда Г, внат-
решна површина  20  м2, волумен  /м3.

2. Како носител на правото на сопственост на објек-
тот од точка 1 од диспозитивот на ова Решение се ут-
врдува Крстовски Симеон од Скопје, ул. „Финска 2“  
бр.7  Скопје  ЕМБГ.

3. Составен дел на ова Решение е геодетскиот елабо-
рат за утврдување на фактичка состојба на бесправен 
објект (геодетски елаборат за посебни намени),                                      
бр. 1130/574 од 17.12.2013 година, изработен од ДПКП 
ПРЕМЕР ДИМОВСКИ ДОО  Скопје.

4. По правосилноста на ова Решение тоа претставу-
ва правен основ за запишување на правото на сопстве-
ност на објектот во јавната книга за запишување на пра-
вата на недвижностите, а при запишувањето се прибеле-
жува дека објектот добил статус согласно со Законот за 
постапување на бесправни изградени објекти.

О б р а з л о ж е н и е

Барателот Крстовски Симеон од Скопје поднесе ба-
рање УП1 бр. 28-11795 од 29.8.2011 година, за утврду-
вање на правен статус на бесправен објект семејна куќа 
означен на  КП 318/2  КО  Инџиково  и семејна куќа и 
помошен објект,  означени на КП  318/6 КО Инџиково.

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

правно изградени објекти бр. 1130/574 од 17.12.2013 го-
дина, изработен од ДПКП ПРЕМЕР ДИМОВСКИ ДОО  
Скопје.

- Изјава од Крстовски Симеон  заверена од  нотарот  
Лидија Смиљаноска заведена под број УЗП 1450/2019 
на 26.2.2019  година  во Скопје. 

- Имотен лист бр.1647 од  26.2.2019 година  издаден 
од Агенција за катастар на недвижности. 

- Имотен лист бр.2258 од 26.2.2019 година издаден 
од Агенција за катастар на недвижности. 

- Уверение за историски преглед бр.1107-1644/2019  
од  12.3.2019 година издадено од Агенција за катастар 
на недвижности. 

Овој орган по службена должност:
- Изврши увид на лице место и состави записник за 

извршен увид  УП1 бр. 28-11795  од 15.2.2014 година и 
констатира дека објектите претставуваат градежна фун-
кционална целина.

- Советот на Општина Гази Баба донесе Одлука  за 
утврдување на услови за начинот на градење во село 
Инџиково за кое нема Урбанистички план бр.09-2613/8 
од 10.7.2015 год. („Сл. гласник“ бр.9/15 од 14.7.2015)

- Утврди дека на КП  318/2 КО  Инџиково,  запишан 
во Имотен лист  бр.1647, каде како носител на правото 
на сопственост на земјиштето е Република Македонија 

и КП  318/6 КО Инџиково, запишан во Имотен лист  
бр.2258, каде како носител на правото на сопственост 
на земјиштето е Крстовска Љуба од Скопје, Ристовски 
Зоран од Скопје и Крстовски Симеон од Скопје.

- Утврди дека се исполнети стандардите за геомеха-
ника, односно од Советот на Општина Гази Баба не е 
донесена одлука за потенцијално нестабилна зона во 
подрачјето каде што се наоѓа бесправен објект.

- Издаде урбанистичката  согласност со број  УП1 
бр. 28-11795 од 22.3.2019  година.

- Доказ за платен надоместок за утврдување на пра-
вен статус на бесправен објект извршен на 16.4.2019 го-
дина.

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгле-
дување на приложената документација, извршениот 
увид на самото место, увидот во урбанистичката соглас-
ност, констатира дека се исполнети условите за донесу-
вање на Решение за утврдување на правен статус на бес-
правниот објект.

Врз основа на гореизнесеното се одлучи како во дис-
позитивот на ова Решение.

Упатство за правно средство:
Против Решението на Градоначалникот на Оп-

штина Гази Баба за утврдување на правен статус на 
бесправен објект, може да се изјави жалба во рок од 
15 дена од денот на приемот на Решението, до орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на уредување на просторот.

Таксата согласно со Законот за административни 
такси со износ од 250 денари е наплатена и приложена 
со барањето.

                                                 Општина Гази Баба
                                                      Градоначалник,
                                                  Борис Георгиевски,с.р.

                                                                          (27553)
__________

ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Врз основа на член 231 ставови 11, 12, 13, 14, 15 
и 16, членовите 231-а, 231-б, 231-в, 231-г, 231-д, 
231-ѓ, 231-е и 231-ж од Законот за здравствената заш-
тита („Сл. весник на РМ“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 2019), Одлуката бр. 02-
1725/8 од 10.5.2016 година, на Управниот одбор на 
ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје и Согласноста 
бр. 22-4735/2 од 26.5.2016 година, од Министерство-
то за здравство на РМ, Комисијата за спроведување 
на јавното наддавање за закуп на простор и опрема 
во ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“-Скопје, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОП-
РЕМА ВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ-
СКОПЈЕ СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ПЕТТИ ПАТ)

1. ЗАКУПОДАВЕЦ- ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-
Скопје

2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП:
2.1. Предмет на издавање под закуп е просторот и 

опремата во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје зара-
ди вршење на здравствена дејност наведена во табелата 
што следи, со почетна цена без ДДВ, како во колона 3 
од табелата и тоа:
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2.2. Просторот предмет на издавање под закуп на 
јавното наддавање и заедничкиот простор може да се 
види секој работен ден од  09:00 до 14:00 часот, со прет-
ходна најава и присуство на претставник од Комисија-
та за спроведување на постапката.

2.3 Услови за давање под закуп: просторот –пред-
мет на издавање под закуп назначен во табелите во точ-
ка 2.1 се издава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на соодветна-
та здравствена дејност:

Општа медицина  на ниво на примарна здравствена 
заштита;

- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 
се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи; 

- Закупецот има обврска да го преземе и вработи 
здравствениот работник со средно образование врабо-
тен во ПЗУ која претходно функционирала во просто-
рот (член 318 став 3 и 4 од Законот за здравствената 
заштита);

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом;

- Закупнината за користење на заедничкиот простор 
(чекални, ходници и санитарни јазли) не е предмет на 
јавно наддавање. Закупнината за тој простор ќе се уре-
дува со договорот за закуп; 

- Закупецот се обврзува да учествува во надоместу-
вањето на трошоците за потрошена електрична и топ-
линска енергија, вода и ѓубретарина во просторот изда-
ден под закуп, во согласност со процентуалното учес-
тво во вкупната потрошувачка во објектот. Трошоците 
за обезбедување на објектот се утврдуваат во износ од 
150 денари. Трошоците за употреба и одржување на ли-
фт се утврдуваат во износ од 100 денари. Трошоците за 
употреба и одржување на етажни простории (скали, од-
моралишта, холови)) се утврдува во износ од 300 дена-
ри за поликлиниките и 150 денари за здравствените ста-
ници; 

- Во случај на дефект во просторот издаден под за-
куп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на просторот каде што е дефектот; 

- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината 
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здрав-
ствениот дом, најдоцна до 15 наредниот месец за теков-
ниот месец;

- Во случај на згаснување на здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги презема основачот на ПЗУ.

3.  ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
- Физички лица- доктори од соодветната област 

(доктори на медицина) кои ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за здравствената заштита, да 
имаат завршено високо образование VII -1 степен, Ме-
дицински факултет) и да имаат Лиценца за работа и

- Правни лица- приватни здравствени установи ос-
новани и регистрирани за вршење на здравствена деј-
ност од соодветната област, кои пет дена пред одржува-
ње на јавното наддавање ќе достават пријава во која е 
содржана Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 
2.3, документацијата од точка 4.1 на овој оглас на адре-
са на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, бул.Крсте Мисир-
ков бр. 28, Скопје, најдоцна до 14:00 часот.

3.2 Депозит- Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ-уплатница 
дека пет дена пред одржувањето на јавното наддавање 
уплатиле депозит за учество на наддавање во висина на 
износот наведен во колона 4 на табелата од точка 2.1 
на трезорската сметка на ФЗОРСМ и тоа: Банка на при-
мачот НБРСМ, сметка 100000000066005, сметка на бу-
џетски корисник: 660250003553127, Приходна шифра: 
723911 и Програма 00, со цел на дознака, депозит за 
учество на јавното наддавање за закуп на простор и оп-
рема во ординациите и просторот наведени во табелата 
во точка 2.1. 

3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2 се 
смета за ненавремена и лицата кои не ја извршиле нав-
ремено уплатата и не доставиле пријава согласно точка 
3.1 немаат право на учество.

3.4. Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

4.1 Заинтересираните лица треба да поднесат прија-
ва за учество на јавното наддавање во рокот утврден во 
точка 3.1 во затворен плик со назнака „за јавно наддава-
ње за закуп на простор на ординациите наведени во та-
белата од точка 2.1“. Образецот на пријава може да се 
подигне од Архивата  на ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 ча-
сот.

Со пријавата заинтересираните лица треба да достават:
ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 од 

Огласот;
- Фотокопија од важечка лична исправа (лична 

карта или пасош);
- Доказ за завршено образование (оригинал или ко-

пија заверена на нотар);
- Лиценца за работа- важечка (оригинал или копија 

заверена на нотар);
- Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошник);
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 на 

Огласот;
- Доказ за регистрација на правното лице во Цен-

тралниот регистар на РМ односно РСМ (не постар од 
шест месеци);

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствена установа од Министерството за 
здравство на РМ односно РСМ;

- Уредно полномошно за полномошникот што го 
претставува правното лице, односно доказ за својство 
на овластено одговорно лице на правното лице.

5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА УСНОТО ЈАВНО НАД-
ДАВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“- Скопје, на бул. 
Крсте Мисирков бр. 28, Скопје -  Поликлиника „Бит Па-
зар“ и тоа:

На ден 27.6.2019 година (четврток.) во:
- 09:00 часот за просторот под реден број 1.
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6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавното наддавање ја спроведува 

Комисија за спроведување на јавното наддавање на ЈЗУ 
„Здравствен дом на Скопје“-Скопје. На денот на јавно-
то наддавање, можат да учествуваат само физичкото ли-
це односно овластеното лице на ПЗУ кои ги исполнува-
ат условите на огласот и на чие име гласи уплатениот 
депозит. Учесниците својот легитимитет за учество во 
наддавањето го потврдуваат со важечка лична исправа 
и уредно полномошно за полномошниците. 

6.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена утврдена во колона 3 на табела-
та од точка 2.1 од огласот;

6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемува-
ње на вредноста со секој чекор, за износ не помал од 
100 денари.

6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена, која и по три пати соопштена не е наддадена 
од друг учесник, се стекнува со статус на најповолен 
наддавач.

6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач кој ги исполнил и прифаќа усло-
вите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.

6.6. Со најповолниот наддавач ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје, ќе склучи договор за закуп на прос-
торот-предмет на јавното наддавање. Со договорот за 
закуп поблиску ќе се определат правата и обврските од 
закупениот однос.

6.7.  На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат  вратени во рок од 15 дена од 
денот на јавното наддавање.

6.8.  Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 
дена од денот на доставувањето на договорот за закуп, 
не склучи договор за закуп, уплатените парични сред-
ства на име депозит за учество, не му се враќаат. Во 
овој случај со статус на најповолен наддавач ќе се стек-
не учесникот кој по редослед е следно рангиран надда-
вач, што ги исполнува условите од огласот и ја наддал 
почетната цена на јавното наддавање и со истиот ќе се 
пристапи кон склучување на договор за закуп. 

6.9. Учесниците на јавното наддавање имаат право 
на приговор само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавно-
то наддавање до Комисијата која одлучува по пригово-
рот со решение во рок од пет дена од приемот на приго-
ворот. Против решението на Комисијата, може да се из-
јави жалба до Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

6.10. Со склучувањето на договор за закуп на прос-
тор и опрема склучен помеѓу ЈЗУ„Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, физичко или правно лице, избран за 
најповолен понудувач согласно спроведената постапка, 
не се стекнува по автоматизам и со лиценца за вршење 
на дејност во мрежата на здравствени установи.

Склучувањето на  договор за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви се стекнува исклучиво по спроведена постапка што 
се води во Министерството за здравство, согласно Зако-
нот за здравствената заштита и според потребите за 
вршење на здравствена дејност утврдени во Уредбата 
за мрежата на здравствени установи.

Согласно претходното, физичкото или правното ли-
це кое е избрано за најповолен понудувач може да ја 
врши здравствената дејност за која го има добиено 
просторот во ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“-Скопје, 
само доколку здравствената установа добие дозвола за 
работа од Министерството за здравство и склучи дого-

вор со Фондот за здравствено осигурување на РСМ врз 
основа на договор за лиценца склучен со Министер-
ството за здравство за да работи во мрежа или да рабо-
ти вон мрежата без да склучи договор со Фондот, само 
со добивање на дозвола за работа. 

6.11. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник 
на РСМ“ и на Огласната табла во ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје.

6.12. Подетални информации и увид во предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на тел: 02 3119-733 и моб. 075/474-844 – лице 
за контакт, Снежана Поп-Манчева.

                Комисија за спроведување на јавно наддавање
__________

Врз основа на член 231 ставови 11, 12, 13, 14, 15 и 
16, членовите 231-а, 231-б, 231-в, 231-г, 231-д, 231-ѓ, 
231-е и 231-ж од Законот за здравствената заштита 
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19) Одлуката бр. 02-7296/6 од 
31.10.2014 година, на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-
ствен дом на Скопје-Скопје и Согласноста бр. 22-
10964/2 од 20.11.2014 година, од Министерството за 
здравство на РМ, Комисијата за спроведување на јавно-
то наддавање за закуп на простор и опрема во 
ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“-Скопје, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОП-
РЕМА ВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ-
СКОПЈЕ СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ПЕТТИ ПАТ)

1. ЗАКУПОДАВЕЦ- ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-
Скопје

2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП:
2.1. Предмет на издавање под закуп е просторот и 

опремата во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје зара-
ди вршење на здравствена дејност наведена во табелата 
што следи, со почетна цена без ДДВ, како во колона 3 
од табелата и тоа:

2.2. Просторот предмет на издавање под закуп на 
јавното наддавање може да се види секој работен ден 
од 09:00 до 14:00 часот, со претходна најава и присус-
тво на претставник од Комисијата за спроведување на 
постапката.

2.3 Услови за давање под закуп: просторот –пред-
мет на издавање под закуп назначен во табелите во точ-
ка 2.1 се издава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на соодветна-
та здравствена дејност:

Општа медицина  на ниво на примарна здравствена 
заштита;
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- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 
се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи; 

- Закупецот има обврска да го преземе и вработи 
здравствениот работник со средно образование врабо-
тен во ПЗУ која претходно функционирала во просто-
рот (член 318 став 3 и 4 од Законот за здравствената 
заштита);

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом;

- Закупнината на заедничкиот простор (чекални, 
ходници, санитарни јазли) не е предмет на јавно надда-
вање. Закупнината за тој простор ќе се уредува со дого-
ворот за закуп; 

- Закупецот се обврзува да учествува во надоместу-
вањето на трошоците за потрошена електрична и топ-
линска енергија, вода и ѓубретарина во согласност со 
процентуалното учество во вкупната потрошувачка во 
објектот. Трошоците за обезбедување на објектот се ут-
врдуваат во износ од 150 денари. Трошоците за употре-
ба и одржување на лифт се утврдуваат во износ од 100 
денари. Трошоците за употреба и одржување на етаж-
ни простории (скали, одмоаралишта, холови) се утврду-
ваат во износ од 300 денари за поликлниките и 150 де-
нари за здравствените станици; 

- Во случај на дефект во просторот издаден под за-
куп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на просторот каде што е дефектот; 

- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината 
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здрав-
ствениот дом, најдоцна до 15 наредниот месец за теков-
ниот месец;

- Во случај на згаснување на здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги превзема основачот на ПЗУ.

3.  ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1 Право на учество на јавното наддавање имаат:
- Физички лица- доктори од соодветната област 

(доктори на медицина) кои ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за здравствената заштита, да 
имаат завршено високо образование VII -1 степен, Ме-
дицински факултет) и да имаат Лиценца за работа и

- Правни лица- приватни здравствени установи ос-
новани и регистрирани за вршење на здравствена деј-
ност од соодветната област, кои пет дена пред одржува-
ње на јавното наддавање ќе достават пријава во која е 
содржана Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 
2.3, документацијата од точка 4.1 на овој оглас на адре-
са на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, бул. Крсте Мисир-
ков бр. 28, Скопје, најдоцна до 14:00 часот.

3.2. Депозит- Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ-уплатница 
дека пет дена пред одржувањето на јавното наддавање 
уплатиле депозит за учество на наддавање во висина на 
износот наведен во колона 4 на табелата од точка 2.1 
на трезорската сметка на ФЗОРСМ и тоа: Банка на при-
мачот НБРСМ, сметка 100000000066005, сметка на бу-
џетски корисник: 660250003553127, Приходна шифра: 
723911 и Програма 00, со цел на дознака, депозит за 
учество на јавното наддавање за закуп на простор и оп-
рема во ординациите и просторот наведени во табелата 
во точка 2.1. 

3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2 се 
смета за ненавремена и лицата кои не ја извршиле нав-
ремено уплатата и не доставиле пријава согласно точка 
3.1 немаат право на учество.

3.4 Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

4.1. Заинтересираните лица треба да поднесат прија-
ва за учество на јавното наддавање во рокот утврден во 
точка 3.1 во затворен плик со назнака „за јавно наддава-
ње за закуп на простор на ординациите наведени во та-
белата од точка 2.1“. Образецот на пријава може да се 
подигне од Архивата  на ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 ча-
сот.

Со пријавата заинтересираните лица треба да доста-
ват:

ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 од 

Огласот;
- Фотокопија од важечка лична исправа (лична 

карта или пасош);
- Доказ за завршено образование (оригинал или ко-

пија заверена на нотар);
- Лиценца за работа- важечка (оригинал или копија 

заверена на нотар);
- Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошник);
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 на 

Огласот;
- Доказ за регистрација на правното лице во Цен-

тралниот регистар на РМ односно РСМ (не постар од 
шест месеци);

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствена установа од Министерството за 
здравство на РМ односно РСМ;

- Уредно полномошно за полномошникот што го 
претставува правното лице, односно доказ за својство 
на овластено одговорно лице на правното лице.

5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА УСНОТО ЈАВНО НАД-
ДАВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“- Скопје, на бул. 
Крсте Мисирков бр. 28, Скопје -  Поликлиника „Бит Па-
зар“  и тоа:

На ден 27.6.2019 година (четврток) во:
- 12:00 часот за просторот под реден број 1.

6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавното наддавање ја спроведува 

Комисија за спроведување на јавното наддавање на ЈЗУ 
„Здравствен дом на Скопје“-Скопје. На денот на јавно-
то наддавање, можат да учествуваат само физичкото ли-
це односно овластеното лице на ПЗУ кои ги исполнува-
ат условите на огласот и на чие име гласи уплатениот 
депозит. Учесниците својот легитимитет за учество во 
наддавањето го потврдуваат со важечка лична исправа 
и уредно полномошно за полномошниците. 

6.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена утврдена во колона 3 на табела-
та од точка 2.1 од огласот;

6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемува-
ње на вредноста со секој чекор, за износ не помал од 
100 денари.

6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена, која и по три пати соопштена не е наддадена 
од друг учесник, се стекнува со статус на најповолен 
наддавач.

6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач кој ги исполнил и прифаќа усло-
вите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.
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6.6. Со најповолниот наддавач ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје , ќе склучи договор за закуп на прос-
торот-предмет на јавното наддавање. Со договорот за 
закуп поблиску ќе се определат правата и обврските од 
закупениот однос.

6.7.  На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат  вратени во рок од 15 дена од 
денот на јавното наддавање.

6.8. Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 де-
на од денот на доставувањето на договорот за закуп, не 
склучи договор за закуп, уплатените парични средства 
на име депозит за учество, не му се враќаат. Во овој 
случај со статус на најповолен наддавач ќе се стекне 
учесникот кој по редослед е следно рангиран наддавач, 
што ги исполнува условите од огласот и ја наддал по-
четната цена на јавното наддавање и со истиот ќе се 
пристапи кон склучување на договор за закуп. 

6.9. Учесниците на јавното наддавање имаат право 
на приговор само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавно-
то наддавање до Комисијата која одлучува по пригово-
рот со решение во рок од пет дена од приемот на приго-
ворот. Против решението на Комисијата, може да се из-
јави жалба до Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

6.10. Со склучувањето на договор за закуп на прос-
тор и опрема склучен помеѓу ЈЗУ„Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, физичко или правно лице, избран за 
најповолен понудувач согласно спроведената постапка, 
не се стекнува по автоматизам и со лиценца за вршење 
на дејност во мрежата на здравствени установи.

Склучувањето на  договор за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви се стекнува исклучиво по спроведена постапка што 
се води во Министерството за здравство, согласно Зако-
нот за здравствената заштита и според потребите за 
вршење на здравствена дејност утврдени во Уредбата 
за мрежата на здравствени установи.

Согласно претходното, физичкото или правното ли-
це кое е избрано за најповолен понудувач може да ја 
врши здравствената дејност за која го има добиено 
просторот во ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“-Скопје, 
само доколку здравствената установа добие дозвола за 
работа од Министерството за здравство и склучи дого-
вор со Фондот за здравствено осигурување на РСМ врз 
основа на договор за лиценца склучен со Министер-
ството за здравство за да работи во мрежа или да рабо-
ти вон мрежата без да склучи договор со Фондот, само 
со добивање на дозвола за работа. 

6.11. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник 
на РСМ“ и на Огласната табла во ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје.

6.12. Подетални информации и увид во предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на тел: 02 3119-733 и моб. 075/474-844 – лице 
за контакт, Снежана Поп-Манчева.
                Комисија за спроведување на јавно наддавање 

__________

Врз основа на член 231 ставови 11, 12, 13, 14, 15 и 
16,  членовите 231-а, 231-б, 231-в, 231-г, 231-д, 231-ѓ, 
231-е и 231-ж од Законот за здравствената заштита 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15, 17/16 и 37/16) Одлуката бр. 02-2352/4 од 
11.7.2016 година, на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-
ствен дом на Скопје-Скопје и Согласноста бр. 22-
6043/2 од 22.7.2016 година, од Министерството за 
здравство на РМ, Комисијата за спроведување на јавно-
то наддавање за закуп на простор и опрема во ЈЗУ 
Здравствен дом на Скопје-Скопје, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОП-
РЕМА ВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ-
СКОПЈЕ СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ПЕТТИ ПАТ)

1. ЗАКУПОДАВЕЦ- ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-
Скопје

2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП:
2.1. Предмет на издавање под закуп е просторот и 

опремата во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје зара-
ди вршење на здравствена дејност наведена во табелата 
што следи, со почетна цена без ДДВ, како во колона 3 
од табелата и тоа:

 

2.2. Просторот предмет на издавање под закуп на 
јавното наддавање и заедничкиот простор може да се 
види секој работен ден од 09:00 до 14:00 часот, со прет-
ходна најава и присуство на претставник од Комисија-
та за спроведување на постапката.

2.3. Услови за давање под закуп: просторот –пред-
мет на издавање под закуп назначен во табелите во точ-
ка 2.1 се издава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на соодветна-
та здравствена дејност:

Општа медицина  на ниво на примарна здравствена 
заштита;

- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 
се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи; 

- Закупецот има обврска да го преземе и вработи 
здравствениот работник со средно образование врабо-
тен во ПЗУ која претходно функционирала во просто-
рот (член 318 став 3 и 4 од Законот за здравствената 
заштита);

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом; 

- Закупецот се обврзува да учествува во надоместу-
вањето на трошоците за потрошена електрична и топ-
линска енергија, вода и ѓубретарина во согласност со 
процентуалното учество во вкупната потрошувачка во 
објектот. Трошоците за обезбедување на објектот се ут-
врдуваат во износ од 150 денари. Трошоците за употре-
ба и одржување на лифт се утврдуваат во износ од 100 
денари. Трошоците за употреба и одржување на етаж-
ни простории (скали, одмаралишта, холови) се утврду-
ваат во износ од 300 денари за поликлниките и 150 де-
нари за здравствените станици;

- Во случај на дефект во просторот издаден под за-
куп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на просторот каде што е дефектот; 

- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината 
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здрав-
ствениот дом, најдоцна до 15 наредниот месец за теков-
ниот месец;



 Стр. 16 - Бр.117                                                                                                                                                     10 јуни  2019

Огласи

- Во случај на згаснување на здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги превзема основачот на ПЗУ.

3.  ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
- Физички лица- доктори од соодветната област 

(доктори на медицина) кои ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за здравствената заштита, да 
имаат завршено високо образование VII -1 степен, Ме-
дицински факултет) и да имаат Лиценца за работа и

- Правни лица- приватни здравствени установи ос-
новани и регистрирани за вршење на здравствена деј-
ност од соодветната област, кои пет дена пред одржува-
ње на јавното наддавање ќе достават пријава во која е 
содржана Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 
2.3, документацијата од точка 4.1 на овој оглас на адре-
са на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, бул. Крсте Мисир-
ков бр. 28, Скопје, најдоцна до 14:00 часот.

3.2. Депозит- Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ-уплатница 
дека пет дена пред одржувањето на јавното наддавање 
уплатиле депозит за учество на наддавање во висина на 
износот наведен во колона 4 на табелата од точка 2.1 
на трезорската сметка на ФЗОРСМ и тоа: Банка на при-
мачот НБРСМ, сметка 100000000066005, сметка на бу-
џетски корисник: 660250003553127, Приходна шифра: 
723911 и Програма 00, со цел на дознака, депозит за 
учество на јавното наддавање за закуп на простор и оп-
рема во ординациите и просторот наведени во табелата 
во точка 2.1. 

3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2 се 
смета за ненавремена и лицата кои не ја извршиле нав-
ремено уплатата и не доставиле пријава согласно точка 
3.1 немаат право на учество.

3.4. Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

4.1. Заинтересираните лица треба да поднесат прија-
ва за учество на јавното наддавање во рокот утврден во 
точка 3.1 во затворен плик со назнака „за јавно наддава-
ње за закуп на простор на ординациите наведени во та-
белата од точка 2.1“. Образецот на пријава може да се 
подигне од Архивата  на ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 ча-
сот.

Со пријавата заинтересираните лица треба да доста-
ват:

ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 од 

Огласот;
- Фотокопија од важечка лична исправа (лична 

карта или пасош);
- Доказ за завршено образование (оригинал или ко-

пија заверена на нотар);
- Лиценца за работа-важечка (оригинал или копија 

заверена на нотар);
- Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошник);
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 на 

Огласот;
- Доказ за регистрација на правното лице во Цен-

трaлниот регистар на Република Македонија (не постар 
од шест месеци);

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствена установа од Министерството за 
здравство на Република Македонија;

- Уредно полномошно за полномошникот што го 
претставува правното лице, односно доказ за својство 
на овластено одговорно лице на правното лице.

5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА УСНОТО ЈАВНО НАД-
ДАВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“-Скопје, на бул. 
Крсте Мисирков бр. 28, Скопје, Поликлиника „Бит Па-
зар“  и тоа:

На ден 1.7.2019 година (понеделник.) во:
- 09:00 часот за просторот под реден број   1.
- 10:00 часот за просторот под реден број   2.

6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавното наддавање ја спроведува 

Комисијата за спроведување на постапката за јавно над-
давање на простор и опрема во ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје. На денот на јавното наддавање, можат 
да учествуваат само физичкото лице односно овласте-
ното лице на ПЗУ кои ги исполнуваат условите на огла-
сот и на чие име гласи уплатениот депозит. Учесници-
те својот легитимитет за учество во наддавањето го пот-
врдуваат со важечка лична исправа и уредно полномош-
но за полномошниците. 

6.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена утврдена во колона 3 на табела-
та од точка 2.1 од огласот;

6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемува-
ње на вредноста со секој чекор, за износ не помал од 
100 денари.

6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена, која и по три пати соопштена не е наддадена 
од друг учесник, се стекнува со статус на најповолен 
наддавач.

6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач кој ги исполнил и прифаќа усло-
вите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.

6.6. Со најповолниот наддавач ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопјe“-Скопје , ќе склучи договор за закуп на прос-
торот-предмет на јавното наддавање. Со договорот за 
закуп поблиску ќе се определат правата и обврските од 
закупениот однос.

6.7.  На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат вратени во рок од 15 дена од 
денот на јавното наддавање.

6.8.  Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 
дена од денот на доставувањето на договорот за закуп, 
не склучи договор за закуп, уплатените парични сред-
ства на име депозит за учество, не му се враќаат. Во 
овој случај со статус на најповолен наддавач ќе се стек-
не учесникот кој по редослед е следно рангиран надда-
вач, што ги исполнува условите од огласот и ја наддал 
почетната цена на јавното наддавање и со истиот ќе се 
пристапи кон склучување на договор за закуп. 

6.9. Учесниците на јавното наддавање имаат право 
на приговор само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавно-
то наддавање до Комисијата која одлучува по пригово-
рот со решение во рок од пет дена од приемот на приго-
ворот. Против решението на Комисијата, може да се из-
јави жалба до Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

6.10. Со склучувањето на договор за закуп на прос-
тор и опрема склучен помеѓу ЈЗУ„Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, физичко или правно лице, избран за 
најповолен понудувач согласно спроведената постапка, 
не се стекнува по автоматизам и со лиценца за вршење 
на дејност во мрежата на здравствени установи.
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Склучувањето на  договор за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви се стекнува исклучиво по спроведена постапка што 
се води во Министерството за здравство, согласно Зако-
нот за здравствената заштита и според потребите за 
вршење на здравствена дејност утврдени во Уредбата 
за мрежата на здравствени установи.

Согласно претходното, физичкото или правното ли-
це кое е избрано за најповолен понудувач може да ја 
врши здравствената дејност за која го има добиено 
просторот во ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“-Скопје, 
само доколку здравствената установа добие дозвола за 
работа од Министерството за здравство и склучи дого-
вор со Фондот за здравствено осигурување на РСМ, а 
врз основа на договор за лиценца склучен со Министер-
ството за здравство за да работи во мрежа или да рабо-
ти вон мрежата без да склучи договор со Фондот, само 
со добивање на дозвола за работа. 

6.11. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник 
на РСМ“ и на Огласната табла во ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“- Скопје.

6.12. Подетални информации и увид во предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на тел: 02 3119-733 и моб. 075/474-844 – лице 
за контакт, Снежана Поп-Манчева.

          Комисија за спроведување на јавно наддавање
__________

Врз основа на член 231 став 11, 12, 13, 14, 15 и 16 и 
членовите 231-а, 231-б, 231-в, 231-г, 231-д, 231-ѓ, 231-е и 
231-ж од Законот за здравствената заштита („Сл. весник 
на РМ“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16)  
Одлуката бр. 02-1458/6 од 23.04.2018 година и Одлуката 
бр. 02-1682/6 од 11.5.2018 година, на Управниот одбор на 
ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје и Согласноста бр. 
09-4103/2 од 4.6.2018 година, од Министерството за здрав-
ство на РМ, Комисијата за спроведување на јавно наддава-
ње за закуп на простор и опрема во ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОП-
РЕМА ВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ-
СКОПЈЕ СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ВТОР ПАТ)

1. ЗАКУПОДАВЕЦ- ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-
Скопје

2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП:
2.1. Предмет на издавање под закуп е просторот и 

опремата во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје зара-
ди вршење на здравствена дејност наведена во табелата 
што следи, со почетна цена без ДДВ, како во колона 3 
од табелата и тоа:

2.2. Просторот предмет на издавање под закуп на 
јавното наддавање и заедничкиот простор може да се 
види секој работен ден од 09:00 до 14:00 часот, со прет-
ходна најава и присуство на претставник од Комисија-
та за спроведување на постапката.

2.3. Услови за давање под закуп: просторот –пред-
мет на издавање под закуп назначен во табелите во точ-
ка 2.1 се издава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на соодветна-
та здравствена дејност:

Заботехничко-лабораториска дејност;
- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 

се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи; 

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом; 

-Закупецот се обврзува да учествува во надоместу-
вањето на трошоците за потрошена електрична и топ-
линска енергија, вода и, ѓубретарин во согласност со 
процентуалното учество во вкупната потрошувачка во 
објектот. Трошоците за обезбедување на објектот се ут-
врдуваат во износ од 150 денари. Трошоците за употре-
ба и одржување на лифт се утврдуваат во износ од 100 
денари. Трошоците за употреба и одржување на етаж-
ни простории (скали, одмаралишта, холови) се утврду-
ваат во износ од 300 денари за поликлиники и 150 дена-
ри за здравствените станици;

- Во случај на дефект во просторот издаден под за-
куп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на просторот каде што е дефектот; 

- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината 
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здрав-
ствениот дом, најдоцна до 15 наредниот месец за теков-
ниот месец;

- Во случај на згаснување на здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги превзема основачот на ПЗУ.

3.  ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
- Физички лица- забни техничари кои ги исполнува-

ат условите пропишани со Законот за здравствената 
заштита, да имаат завршено средно медицинско образо-
вание-насока забен техничар и да имаат Уверение за по-
ложен стручен испит;

- Правни лица- приватни здравствени установи ос-
новани и регистрирани за вршење на здравствена деј-
ност од соодветната област, кои пет дена пред одржува-
ње на јавното наддавање ќе достават пријава во која е 
содржана Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 
2.3, документацијата од точка 4.1 на овој оглас на адре-
са на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, бул. Крсте Мисир-
ков бр. 28, Скопје, најдоцна до 14:00 часот.

3.2. Депозит- Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ-уплатница 
дека пет дена пред одржувањето на јавното наддавање 
уплатиле депозит за учество на наддавање во висина на 
износот наведен во колона 4 на табелата од точка 2.1 
на трезорската сметка на ФЗОРСМ и тоа: Банка на при-
мачот НБРСМ, сметка 100000000066005, сметка на бу-
џетски корисник: 660250003553127, Приходна шифра: 
723911 и Програма 00, со цел на дознака, депозит за 
учество на јавното наддавање за закуп на простор и оп-
рема во ординациите и просторот наведени во табелата 
во точка 2.1. 

3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2 се 
смета за ненавремена и лицата кои не ја извршиле нав-
ремено уплатата и не доставиле пријава согласно точка 
3.1 немаат право на учество.

3.4. Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

4.1 Заинтересираните лица треба да поднесат прија-
ва за учество на јавното наддавање во рокот утврден во 
точка 3.1 во затворен плик со назнака „за јавно наддава-
ње за закуп на простор на ординациите наведени во та-
белата од точка 2.1“. Образецот на пријава може да се 
подигне од Архивата  на ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 ча-
сот.
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Со пријавата заинтересираните лица треба да достават:
ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 од 

Огласот;
- Фотокопија од важечка лична исправа (лична 

карта или пасош);
- Доказ за завршено образование (оригинал или ко-

пија заверена на нотар);
-  Уверение за положен стручен испит (оригинал 

или копија заверено на нотар);
- Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошник);
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 на 

Огласот;
- Доказ за регистрација на правното лице во Цен-

тралниот регистар на РМ односно РСМ (не постар од 
шест месеци);

-Решение со кое се дава дозвола за почнување со ра-
бота на здравствена установа од Министерството за 
здравство на РМ односно РСМ;

-Уредно полномошно за полномошникот што го 
претставува правното лице, односно доказ за својство 
на овластено одговорно лице на правното лице.

5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА УСНОТО ЈАВНО НАД-
ДАВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“- Скопје, на бул. 
Крсте Мисирков бр. 28, Скопје - Поликлиника „Бит Па-
зар“ и тоа:

На ден  1.7.2019 година (понеделник.) во:
- 11:00 часот за просторот под реден број 1.
6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавното наддавање ја спроведува 

Комисија за спроведување на јавно наддавање за закуп 
на простор и опрема во ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје. На денот на јавното наддавање, можат 
да учествуваат само физичкото лице односно овласте-
ното лице на ПЗУ кои ги исполнуваат условите на огла-
сот и на чие име гласи уплатениот депозит. Учесници-
те својот легитимитет за учество во наддавањето го пот-
врдуваат со важечка лична исправа и уредно полномош-
но за полномошниците. 

6.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена утврдена во колона 3 на табела-
та од точка 2.1 од огласот;

6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемува-
ње на вредноста со секој чекор, за износ не помал од 
100 денари.

6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена, која и по три пати соопштена не е наддадена 
од друг учесник, се стекнува со статус на најповолен 
наддавач.

6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач кој ги исполнил и прифаќа усло-
вите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.

6.6. Со најповолниот наддавач ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје , ќе склучи договор за закуп на прос-
торот-предмет на јавното наддавање. Со договорот за 
закуп поблиску ќе се определат правата и обврските од 
закупениот однос.

6.7.  На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат  вратени во рок од 15 дена од 
денот на јавното наддавање.

6.8. Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 де-
на од денот на доставувањето на договорот за закуп, не 
склучи договор за закуп, уплатените парични средства 
на име депозит за учество, не му се враќаат. Во овој 

случај со статус на најповолен наддавач ќе се стекне 
учесникот кој по редослед е следно рангиран наддавач, 
што ги исполнува условите од огласот и ја наддал по-
четната цена на јавното наддавање и со истиот ќе се 
пристапи кон склучување на договор за закуп. 

6.9. Учесниците на јавното наддавање имаат право 
на приговор само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавно-
то наддавање до Комисијата која одлучува по пригово-
рот со решение во рок од пет дена од приемот на приго-
ворот. Против решението на Комисијата, може да се из-
јави жалба до Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

6.10. Со склучувањето на договор за закуп на прос-
тор и опрема склучен помеѓу ЈЗУ„Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, физичко или правно лице, избран за 
најповолен понудувач согласно спроведената постапка, 
не се стекнува по автоматизам и со лиценца за вршење 
на дејност во мрежата на здравствени установи.

Склучувањето на  договор за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви се стекнува исклучиво по спроведена постапка што 
се води во Министерството за здравство, согласно Зако-
нот за здравствената заштита и според потребите за 
вршење на здравствена дејност утврдени во Уредбата 
за мрежата на здравствени установи.

Согласно претходното, физичкото или правното ли-
це кое е избрано за најповолен понудувач може да ја 
врши здравствената дејност за која го има добиено 
просторот во ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“-Скопје, 
само доколку здравствената установа добие дозвола за 
работа од Министерството за здравство и склучи дого-
вор со Фондот за здравствено осигурување на РСМ, врз 
основа на договор за лиценца склучен со Министер-
ството за здравство за да работи во мрежа или да рабо-
ти вон мрежата без да склучи договор со Фондот, само 
со добивање на дозвола за работа. 

6.11. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник 
на РСМ“ и на Огласната табла во ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје.

6.12. Подетални информации и увид во предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на тел: 02 3119-733 и моб. 075/474-844 – лице 
за контакт, Снежана Поп-Манчева.                                     

          Комисија за спроведување на јавно наддавање
__________

Врз основа на член 231 ставови 11, 12, 13, 14, 15 и 
16, членовите 231-а, 231-б, 231-в, 231-г, 231-д, 231-ѓ, 
231-е и 231-ж од Законот за здравствената заштита 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15, 17/16 и 37/16) Одлуката бр. 02-4519/7 од 
2.7.2014 година, на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-
ствен дом на Скопје-Скопје и Согласноста бр. 22-
6466/2 од 21.7.2014 година, од Министерството за 
здравство на РМ, Комисијата за спроведување на јавно 
наддавање за закуп на простор и опрема во ЈЗУ„Здрав-
ствен дом на Скопје“-Скопје, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОП-
РЕМА ВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ-
СКОПЈЕ СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ОСМИ ПАТ)

1. ЗАКУПОДАВЕЦ- ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-
Скопје

2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП:
2.1. Предмет на издавање под закуп е просторот и 

опремата во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје зара-
ди вршење на здравствена дејност наведена во табелата 
што следи, со почетна цена без ДДВ, како во колона 3 
од табелата и тоа:
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2.2. Просторот предмет на издавање под закуп на 
јавното наддавање и заедничкиот простор може да се 
види секој работен ден од 09:00 до 14:00 часот, со прет-
ходна најава и присуство на претставник од Комисија-
та за спроведување на постапката.

2.3 Услови за давање под закуп: просторот –пред-
мет на издавање под закуп назначен во табелите во точ-
ка 2.1 се издава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на соодветна-
та здравствена дејност:

Општа медицина  на ниво на примарна здравствена 
заштита;

Гинекологија на ниво на примарна здравствена заш-
тита

- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 
се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи; 

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом; 

- Закупецот има обврска да го преземе и вработи здрав-
ствениот работник со средно образование вработен во 
ПЗУ која претходно функционирала во просторот (член 
318 став 3 и 4 од Законот за здравствената заштита); 

- Закупнина за заедничкиот простор (скали, одмара-
лишта, холови) не е предмет на јавно наддавање. Закупни-
ната за тој простор ќе се уредува со договорот за закуп;

- Закупецот се обврзува да учествува во надоместу-
вањето на трошоците за потрошена електрична и топ-
линска енергија, вода и ѓубретарина во согласност со 
процентуалното учество во вкупната потрошувачка во 
објектот. Трошоците за обезбедување на објектот се ут-
врдуваат во износ од 150 денари. Трошоците за употре-
ба и одржување на лифт се утврдуваат во износ од 100 
денари. Трошоците за употреба и одржување на етаж-
ни простории (скали, одмаралишта, холови) се утврду-
ваат во износ од 300 денари за поликлниките и 150,00 
денари за здравствените станици. 

- Во случај на дефект во просторот издаден под за-
куп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на просторот каде што е дефектот; 

- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината 
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здрав-
ствениот дом, најдоцна до 15 наредниот месец за теков-
ниот месец;

- Во случај на згаснување на здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги превзема основачот на ПЗУ.

3.  ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
- Физички лица- доктори од соодветната област 

(доктори на медицина и специјалисти по гинекологија 
и акушерство) кои ги исполнуваат условите пропиша-
ни со Законот за здравствената заштита, да имаат зав-
ршено високо образование VII -1 степен, Медицински 
факултет и Специјализација од соодветната дејност) и 
да имаат Лиценца за работа и

- Правни лица- приватни здравствени установи ос-
новани и регистрирани за вршење на здравствена деј-
ност од соодветната област, кои пет дена пред одржува-
ње на јавното наддавање ќе достават пријава во која е 
содржана Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 
2.3, документацијата од точка 4.1 на овој оглас на адре-
са на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, бул. Крсте Мисир-
ков бр. 28, Скопје, најдоцна до 14:00 часот.

3.2. Депозит- Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ-уплатница 
дека пет дена пред одржувањето на јавното наддавање 
уплатиле депозит за учество на наддавање во висина на 
износот наведен во колона 4 на табелата од точка 2.1 
на трезорската сметка на ФЗОРСМ и тоа: Банка на при-
мачот НБРСМ, сметка 100000000066005, сметка на бу-
џетски корисник: 660250003553127, Приходна шифра: 
723911 и Програма 00, со цел на дознака, депозит за 
учество на јавното наддавање за закуп на простор и оп-
рема во ординациите и просторот наведени во табелата 
во точка 2.1. 

3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2 се 
смета за ненавремена и лицата кои не ја извршиле нав-
ремено уплатата и не доставиле пријава согласно точка 
3.1 немаат право на учество.

3.4 Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

4.1 Заинтересираните лица треба да поднесат прија-
ва за учество на јавното наддавање во рокот утврден во 
точка 3.1 во затворен плик со назнака „за јавно наддава-
ње за закуп на простор на ординациите наведени во та-
белата од точка 2.1“. 

Образецот на пријава може да се подигне од Архи-
вата  на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“-Скопје, секој 
работен ден од 08:00 до 14:00 часот.

Со пријавата заинтересираните лица треба да достават:
ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 од 

Огласот;
- Фотокопија од важечка лична исправа (лична 

карта или пасош);
- Доказ за завршено образование (оригинал или ко-

пија заверена на нотар);
- Лиценца за работа- важечка (оригинал или копија 

заверена на нотар);
- Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошник);
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 на 

Огласот;
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- Доказ за регистрација на правното лице во Цен-
трaлниот регистар на РМ односно РСМ (не постар од 
шест месеци);

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствена установа од Министерството за 
здравство на РМ односно РСМ;

- Уредно полномошно за полномошникот што го 
претставува правното лице, односно доказ за својство 
на овластено одговорно лице на правното лице.

5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА УСНОТО ЈАВНО НАД-
ДАВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“- Скопје, на бул. 
Крсте Мисирков бр. 28, Скопје -  Поликлиника „Бит Па-
зар“ и тоа:

На ден 2.7.2019 (вторник) во:
- 09:00 часот за просторот под реден број    1;
- 10:00 часот за просторот под реден број    2;
- 11:00 часот за просторот под реден број    3;
- 12:00 часот за просторот под реден број    4.

6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавното наддавање ја спроведува 

Комисија за спроведување на јавното наддавање на ЈЗУ 
„Здравствен дом на Скопје“-Скопје. На денот на јавно-
то наддавање, можат да учествуваат само физичкото ли-
це односно овластеното лице на ПЗУ кои ги исполнува-
ат условите на огласот и на чие име гласи уплатениот 
депозит. Учесниците својот легитимитет за учество во 
наддавањето го потврдуваат со важечка лична исправа 
и уредно полномошно за полномошниците. 

6.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена утврдена во колона 3 на табела-
та од точка 2.1 од огласот;

6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемува-
ње на вредноста со секој чекор, за износ не помал од 
100 денари.

6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена, која и по три пати соопштена не е наддадена 
од друг учесник, се стекнува со статус на најповолен 
наддавач.

6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач кој ги исполнил и прифаќа усло-
вите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.

6.6. Со најповолниот наддавач ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“ - Скопје, ќе склучи договор за закуп на прос-
торот-предмет на јавното наддавање. Со договорот за 
закуп поблиску ќе се определат правата и обврските од 
закупениот однос.

6.7.  На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат вратени во рок од 15 дена од 
денот на јавното наддавање.

6.8.  Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 
дена од денот на доставувањето на договорот за закуп, 
не склучи договор за закуп, уплатените парични сред-
ства на име депозит за учество, не му се враќаат. Во 
овој случај со статус на најповолен наддавач ќе се стек-
не учесникот кој по редослед е следно рангиран надда-
вач, што ги исполнува условите од огласот и ја наддал 
почетната цена на јавното наддавање и со истиот ќе се 
пристапи кон склучување на договор за закуп. 

6.9. Учесниците на јавното наддавање имаат право 
на приговор само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавно-

то наддавање до Комисијата која одлучува по пригово-
рот со решение во рок од пет дена од приемот на приго-
ворот. Против решението на Комисијата, може да се из-
јави жалба до Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

6.10. Со склучувањето на договор за закуп на прос-
тор и опрема склучен помеѓу ЈЗУ„Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, физичко или правно лице, избран за 
најповолен понудувач согласно спроведената постапка, 
не се стекнува по автоматизам и со лиценца за вршење 
на дејност во мрежата на здравствени установи.

Склучувањето на  договор за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви се стекнува исклучиво по спроведена постапка што 
се води во Министерството за здравство, согласно Зако-
нот за здравствената заштита и според потребите за 
вршење на здравствена дејност утврдени во Уредбата 
за мрежата на здравствени установи.

Согласно претходното, физичкото или правното ли-
це кое е избрано за најповолен понудувач може да ја 
врши здравствената дејност за која го има добиено 
просторот во ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“-Скопје, 
само доколку здравствената установа добие дозвола за 
работа од Министерството за здравство и склучи дого-
вор со Фондот за здравствено осигурување на РСМ врз 
основа на договор за лиценца склучен со Министер-
ството за здравство за да работи во мрежа или да рабо-
ти вон мрежата без да склучи договор со Фондот, само 
со добивање на дозвола за работа. 

6.11. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник 
на РСМ“ и на огласната табла во ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје.

6.12. Подетални информации и увид во предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на тел: 02 3119-733 и моб. 075/474-844 – лице 
за контакт, Снежана Поп-Манчева.

                                     
          Комисија за спроведување на јавно наддавање

__________

ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Врз основа на член 231 ставови 11, 12, 13, 14, 15 и 
16, членовите 231-а, 231-б, 231-в, 231-г, 231-д, 231-ѓ, 
231-е и 231-ж од Законот за здравствената заштита 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19)  Одлуката бр. 02-657/8 од 
30.01.2014 година, на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-
ствен дом на Скопје - Скопје и Согласноста бр. 22-
2172/2 од 24.02.2014 година, од Министерството за 
здравство на РМ, Комисијата за спроведување на јавно-
то наддавање  за закуп на простор и опрема во ЈЗУ 
„Здравствен дом на Скопје“ - Скопје, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОП-
РЕМА  ВО  ЈЗУ  ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ -

СКОПЈЕ СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
1. ЗАКУПОДАВЕЦ- ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-

Скопје
2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП:
2.1 Предмет на издавање под закуп е просторот и 

опремата во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје зара-
ди вршење на здравствена дејност наведена во табелата 
што следи, со почетна цена без ДДВ, како во колона 3 
од табелата и тоа:
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2.2. Просторот предмет на издавање под закуп на 
јавното наддавање и заедничкиот простор може да се 
види секој работен ден од 9:00 до 14:00 часот, со прет-
ходна најава и присуство на претставник од Комисија-
та за спроведување на постапката.

2.3 Услови за давање под закуп: просторот –пред-
мет на издавање под закуп назначен во табелите во точ-
ка 2.1 се издава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на соодветна-
та здравствена дејност:

Општа медицина  на ниво на примарна здравствена 
заштита;

Гинекологија на ниво на примарна здравствена заш-
тита;

- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 
се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи; 

- Закупецот има обврска да го превземе и вработи 
здравствениот работник со средно образование врабо-
тен во ПЗУ која претходно функционирала во просто-
рот (член 318 став 3 и 4 од Законот за здравствената 
заштита);

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом;

- Закупнината за користење на заедничкиот простор 
(чекални, ходници и санитарни јазли) не е предмет на 
јавно наддавање. Закупнината за тој простор се уреду-
ва со договорот за закуп; 

-Закупецот се обврзува да учествува во надоместу-
вањето на трошоците за потрошена електрична и топ-
линска енергија, вода и ѓубретарина во просторот изда-
ден под закуп во согласност со процентуалното учес-
тво во вкупната потрошувачка во објектот. Трошоците 
за обезбедување на објектот се утврдуваат во износ од 
150 денари. Трошоците за употреба и одржување на ли-
фт се утврдуваат во износ од 100 денари. Трошоците за 
употреба и одржување на етажните простории (скали, 
одморалишта, холови) се утврдуваат во износ од 300 де-
нари за поликлиниките и 150 денари за здравствените 
станици; 

- Во случај на дефект во просторот издаден под за-
куп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на просторот каде што е дефектот; 

- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината 
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здрав-
ствениот дом, најдоцна до 15 наредниот месец за теков-
ниот месец;

- Во случај на згаснување на здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги превзема основачот на ПЗУ.

3  ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1 Право на учество на јавното наддавање имаат:
- Физички лица- доктори од соодветната област 

(доктори на медицина и специјалисти по гинекологија 
и акушерство) кои ги исполнуваат условите пропиша-
ни со Законот за здравствената заштита, да имаат зав-
ршено високо образование VII -1 степен, Медицински 
факултет и Специјализација од соодветната област) и 
да имаат Лиценца за работа и

- Правни лица- приватни здравствени установи ос-
новани и регистрирани за вршење на здравствена деј-
ност од соодветната област, кои пет дена пред одржува-
ње на јавното наддавање ќе достават пријава во која е 
содржана Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 
2.3, документацијата од точка 4.1 на овој оглас на адре-
са на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, бул: Крсте Мисир-
ков бр. 28, Скопје, најдоцна до 14:00 часот.

3.2 Депозит- Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ-уплатница 
дека пет дена пред одржувањето на јавното наддавање 
уплатиле депозит за учество на наддавање во висина на 
износот наведен во колона 4 на табелата од точка 2.1 
на трезорската сметка на ФЗОРСМ и тоа: Банка на при-
мачот НБРСМ, сметка 100000000066005, сметка на бу-
џетски корисник: 660250003553127, Приходна шифра: 
723911 и Програма 00, со цел на дознака, депозит за 
учество на јавното наддавање за закуп на простор и оп-
рема во ординациите и просторот наведени во табелата 
во точка 2.1. 

3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2 се 
смета за ненавремена и лицата кои не ја извршиле нав-
ремено уплатата и не доставиле пријава согласно точка 
3.1 немаат право на учество.

3.4 Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

4.1 Заинтересираните лица треба да поднесат прија-
ва за учество на јавното наддавање во рокот утврден во 
точка 3.1 во затворен плик со назнака „за јавно наддава-
ње за закуп на простор на ординациите наведени во та-
белата од точка 2.1“. Образецот на пријава може да се 
подигне од Архивата  на ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, секој работен ден од 8:00 до 14:00 ча-
сот.

Со пријавата заинтересираните лица треба да доста-
ват:

ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 од 

Огласот;
- Фотокопија од важечка лична исправа (лична 

карта или пасош);
- Доказ за завршено образование (оригинал или ко-

пија заверена на нотар);
- Лиценца за работа- важечка (оригинал или копија 

заверена на нотар);
- Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошник);
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 на 

Огласот;
- Доказ за регистрација на правното лице во Цен-

тралниот регистар на РМ односно РСМ (не постар од 
шест месеци);

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствена установа од Министерството за 
здравство на РМ односно РСМ;
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- Уредно полномошно за полномошникот што го 
претставува правното лице, односно доказ за својство 
на овластено одговорно лице на правното лице.

5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА УСНОТО ЈАВНО НАД-
ДАВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје, на бул. 
Крсте Мисирков бр. 28, Скопје -  Поликлиника „Бит Па-
зар“ и тоа:

На ден 27.6.2019 година (четврток) во:
- 10:00 часот за просторот под реден број  1
- 11:00 часот за просторот под реден број  2
6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавното наддавање ја спроведува 

Комисија за спроведување на јавното наддавање на ЈЗУ 
„Здравствен дом на Скопје“ - Скопје. На денот на јавно-
то наддавање, можат да учествуваат само физичкото ли-
це односно овластеното лице на ПЗУ кои ги исполнува-
ат условите на огласот и на чие име гласи уплатениот 
депозит. Учесниците својот легитимитет за учество во 
наддавањето го потврдуваат со важечка лична исправа 
и уредно полномошно за полномошниците. 

6.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена утврдена во колона 3 на табела-
та од точка 2.1 од огласот;

6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемува-
ње на вредноста со секој чекор, за износ не помал од 
100,00 денари.

6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена, која и по три пати соопштена не е наддадена 
од друг учесник, се стекнува со статус на најповолен 
наддавач.

6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач кој ги исполнил и прифаќа усло-
вите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.

6.6. Со најповолниот наддавач ЈЗУ „Здравствен дом 
на Скопје“ - Скопје, ќе склучи договор за закуп на прос-
торот-предмет на јавното наддавање. Со договорот за 
закуп поблиску ќе се определат правата и обврските од 
закупениот однос.

6.7.  На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат  вратени во рок од 15 дена од 
денот на јавното наддавање.

6.8.  Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 
дена од денот на доставувањето на договорот за закуп, 
не склучи договор за закуп, уплатените парични сред-
ства на име депозит за учество, не му се враќаат. Во 
овој случај со статус на најповолен наддавач ќе се стек-
не учесникот кој по редослед е следно рангиран надда-
вач, што ги исполнува условите од огласот и ја наддал 
почетната цена на јавното наддавање и со истиот ќе се 
пристапи кон склучување на договор за закуп. 

6.9. Учесниците на јавното наддавање имаат право 
на приговор само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавно-
то наддавање до Комисијата која одлучува по пригово-
рот со решение во рок од пет дена од приемот на приго-
ворот. Против решението на Комисијата, може да се из-
јави жалба до Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

6.10. Со склучувањето на договор за закуп на прос-
тор и опрема склучен помеѓу ЈЗУ„Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, физичко или правно лице, избран за 
најповолен понудувач согласно спроведената постапка, 
не се стекнува по автоматизам и со лиценца за вршење 
на дејност во мрежата на здравствени установи.

Склучувањето на  договор за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви се стекнува исклучиво по спроведена постапка што 
се води во Министерството за здравство, согласно Зако-
нот за здравствената заштита и според потребите за 
вршење на здравствена дејност утврдени во Уредбата 
за мрежата на здравствени установи.

Согласно претходното, физичкото или правното ли-
це кое е избрано за најповолен понудувач може да ја 
врши здравствената дејност за која го има добиено 
просторот во ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“-Скопје, 
само доколку здравствената установа добие дозвола за 
работа од Министерството за здравство и склучи дого-
вор со Фондот за здравствено осигурување на РСМ врз 
основа на договор за лиценца склучен со Министер-
ството за здравство за да работи во мрежа или да рабо-
ти вон мрежата без да склучи договор со Фондот, само 
со добивање на дозвола за работа. 

6.11. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник 
на РСМ“ и на Огласната табла во ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје.

6.12. Подетални информации и увид во предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на тел: 02 3119-733 и моб. 075/474-844 – лице 
за контакт, Снежана Поп-Манчева.

          Комисија за спроведување на јавно наддавање
__________

Врз основа на член 231 став 11, 12, 13, 14, 15 и 16,  
членовите 231-а, 231-б, 231-в, 231-г, 231-д, 231-ѓ, 231-е 
и 231-ж од Законот за здравствената заштита („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 
и 37/1 Одлуката бр. 02-1458/6 од 23.04.2018 година и 
Одлуката бр. 02-1682/6 од 11.05.2018 година, на Управ-
ниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје - Скопје и  
Согласноста бр. 09-4103/2 од 04.06.2018 година, од Ми-
нистерството за здравство на РМ, Комисијата за спрове-
дување на јавно наддавање за закуп на простор и опре-
ма во ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје, обја-
вува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОПРЕ-
МА ВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ - СКОП-
ЈЕ  СО  ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ТРЕТПАТ)

1. ЗАКУПОДАВЕЦ - ЈЗУ Здравствен дом на Скопје 
- Скопје

2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП:
2.1. Предмет на издавање под закуп е просторот и 

опремата во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје зара-
ди вршење на здравствена дејност наведена во табелата 
што следи, со почетна цена без ДДВ, како во колона 3 
од табелата и тоа:
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2.2. Просторот предмет на издавање под закуп на 
јавното наддавање и заедничкиот простор може да се 
види секој работен ден од 9:00 до 14:00 часот, со прет-
ходна најава и присуство на претставник од Комисија-
та за спроведување на постапката.

2.3. Услови за давање под закуп: просторот –пред-
мет на издавање под закуп назначен во табелите во точ-
ка 2.1 се издава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на соодветна-
та здравствена дејност:

Општа медицинска дејност на ниво на примарна 
здравствена заштита;

- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 
се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи;

- Закупецот има обврска да го превземе и вработи 
здравствениот работник со средно образование врабо-
тен во ПЗУ која претходно функционирала во просто-
рот (член 318 став 3 и 4 од Законот за здравствената 
заштита). 

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом;

- Закупнината за заедничкиот простор (чекални, ход-
ници, санитарни јазли) не е предмет на јавно надда-
вање. Закупнината за тој простор ќе се уредува со дого-
ворот за закуп.  

- Закупецот се обврзува да учествува во надоместу-
вањето на трошоците за потрошена електрична и топ-
линска енергија, вода и ѓубретарина  во согласност со 
процентуалното учество на вкупната потрошувачка во 
објектот. Трошоците за обезбедување на објектот се ут-
врдуваат во износ од 150 денари. Трошоците за употре-
ба и одржување на лифт се утврдуваат во износ од 100 
денари. Трошоците за употреба и одржување на етаж-
ни простории (скали, одмаралишта, холови) се утврду-
ваат во износ од 300 денари за поликлиниките и 150 де-
нари за здравствените станици; 

- Во случај на дефект во просторот издаден под за-
куп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на просторот каде што е дефектот; 

- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината 
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здрав-
ствениот дом, најдоцна до 15 наредниот месец за теков-
ниот месец;

- Во случај на згаснување на здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги превзема основачот на ПЗУ.

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
- Физички лица- доктори од соодветната област 

(доктори на медицина) кои ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за здравствената заштита, да 
имаат високо образование VII-1 степен Медицински фа-
култет  и да имаат Лиценца за работа.

- Правни лица- приватни здравствени установи ос-
новани и регистрирани за вршење на здравствена деј-
ност од соодветната област, кои пет дена пред одржува-
ње на јавното наддавање ќе достават пријава во која е 
содржана Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 
2.3, документацијата од точка 4.1 на овој оглас на адре-
са на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, бул. Крсте Мисир-
ков бр. 28, Скопје, најдоцна до 14:00 часот.

3.2 Депозит- Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ-уплатница 
дека пет дена пред одржувањето на јавното наддавање 
уплатиле депозит за учество на наддавање во висина на 
износот наведен во колона 4 на табелата од точка 2.1 
на трезорската сметка на ФЗОРСМ и тоа: Банка на при-
мачот НБРСМ, сметка 100000000066005, сметка на бу-
џетски корисник: 660250003553127, Приходна шифра: 

723911 и Програма 00, со цел на дознака, депозит за 
учество на јавното наддавање за закуп на простор и оп-
рема во ординациите и просторот наведени во табелата 
во точка 2.1. 

3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2 се 
смета за ненавремена и лицата кои не ја извршиле нав-
ремено уплатата и не доставиле пријава согласно точка 
3.1 немаат право на учество.

3.4 Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

4.1. Заинтересираните лица треба да поднесат прија-
ва за учество на јавното наддавање во рокот утврден во 
точка 3.1 во затворен плик со назнака „за јавно наддава-
ње за закуп на простор на ординациите наведени во та-
белата од точка 2.1“. Образецот на пријава може да се 
подигне од Архивата  на ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“ - Скопје, секој работен ден од 8:00 до 14:00 ча-
сот.

Со пријавата заинтересираните лица треба да доста-
ват:

ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 од 

Огласот;
- Фотокопија од важечка лична исправа (лична 

карта или пасош);
- Доказ за завршено образование (оригинал или ко-

пија заверена на нотар);
-   Лиценца за работа - важечка (оригинал или копи-

ја заверена на нотар)
- Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошник);
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 на 

Огласот;
- Доказ за регистрација на правното лице во Цен-

тралниот регистар на Р.М односно РСМ  (не постар од 
шест месеци);

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствена установа од Министерството за 
здравство на РСМ;

- Уредно полномошно за полномошникот што го 
претставува правното лице, односно доказ за својство 
на овластено одговорно лице на правното лице.

5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА УСНОТО ЈАВНО НАД-
ДАВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје, на бул. 
Крсте Мисирков бр. 28, Скопје -  Поликлиника „Бит Па-
зар“ (сала за состаноци) и тоа:

На ден  27.6.2019 година (четврток.) во:
- 14:00 часот за просторот под реден број   1
6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавното наддавање ја спроведува 

Комисија за спроведување на јавно наддавање за закуп 
на простор и опрема во ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“ - Скопје. На денот на јавното наддавање, мо-
жат да учествуваат само физичкото лице односно овлас-
теното лице на ПЗУ кои ги исполнуваат условите на ог-
ласот и на чие име гласи уплатениот депозит. Учесни-
ците својот легитимитет за учество во наддавањето го 
потврдуваат со важечка лична исправа и уредно полно-
мошно за полномошниците. 

6.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена утврдена во колона 3 на табела-
та од точка 2.1 од огласот;
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6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемува-
ње на вредноста со секој чекор, за износ не помал од 
100 денари.

6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена, која и по три пати соопштена не е наддадена 
од друг учесник, се стекнува со статус на најповолен 
наддавач.

6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач кој ги исполнил и прифаќа усло-
вите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.

6.6. Со најповолниот наддавач ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје , ќе склучи договор за закуп на прос-
торот-предмет на јавното наддавање. Со договорот за 
закуп поблиску ќе се определат правата и обврските од 
закупениот однос.

6.7.  На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат  вратени во рок од 15 дена од 
денот на јавното наддавање.

6.8. Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 де-
на од денот на доставувањето на договорот за закуп, не 
склучи договор за закуп, уплатените парични средства 
на име депозит за учество, не му се враќаат. Во овој 
случај со статус на најповолен наддавач ќе се стекне 
учесникот кој по редослед е следно рангиран наддавач, 
што ги исполнува условите од огласот и ја наддал по-
четната цена на јавното наддавање и со истиот ќе се 
пристапи кон склучување на договор за закуп. 

6.9. Учесниците на јавното наддавање имаат право 
на приговор само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавно-
то наддавање до Комисијата која одлучува по пригово-
рот со решение во рок од пет дена од приемот на приго-
ворот. Против решението на Комисијата, може да се из-
јави жалба до Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

6.10. Со склучувањето на договор за закуп на прос-
тор и опрема склучен помеѓу ЈЗУ„Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, физичко или правно лице, избран за 
најповолен понудувач согласно спроведената постапка, 
не се стекнува по автоматизам и со лиценца за вршење 
на дејност во мрежата на здравствени установи.

Склучувањето на  договор за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви се стекнува исклучиво по спроведена постапка што 
се води во Министерството за здравство, согласно Зако-
нот за здравствената заштита и според потребите за 
вршење на здравствена дејност утврдени во Уредбата 
за мрежата на здравствени установи.

Согласно претходното, физичкото или правното ли-
це кое е избрано за најповолен понудувач може да ја 
врши здравствената дејност за која го има добиено 
просторот во ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“-Скопје, 
само доколку здравствената установа добие дозвола за 
работа од Министерството за здравство и склучи дого-
вор со Фондот за здравствено осигурување на Р.С:М 
врз основа на договор за лиценца склучен со Министер-
ството за здравство за да работи во мрежа или да рабо-
ти вон мрежата без да склучи договор со Фондот, само 
со добивање на дозвола за работа. 

6.11. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник 
на Р.С.М“ и на Огласната табла во ЈЗУ „Здравствен 
дом на Скопје“ - Скопје.

6.12. Подетални информации и увид во предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на тел: 02 3119-733 и моб. 075/474-844 – лице 
за контакт, Снежана Поп-Манчева.

Комисија за спроведување на јавно наддавање

Врз основа на член 231 ставови 11, 12, 13, 14, 15 и 
16, членовите 231-а, 231-б, 231-в, 231-г, 231-д, 231-ѓ, 
231-е и 231-ж од Законот за здравствената заштита 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15, 17/16 и 37/16) и Одлуката бр. 02-3548/8 од 
15.10.2018 година, на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-
ствен дом на Скопје - Скопје и Согласноста бр. 22-
7997/2 од 9.11.2018  година, од Министерството за 
здравство на РМ, Комисијата за спроведување на јавно-
то наддавање за закуп на простор и опрема во ЈЗУ 
Здравствен дом на Скопје - Скопје, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОПРЕ-
МА ВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ - СКОП-
ЈЕ СО  ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ВТОР ПАТ)

1. ЗАКУПОДАВЕЦ- ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-
Скопје

2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП:
2.1. Предмет на издавање под закуп е просторот и 

опремата во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје зара-
ди вршење на здравствена дејност наведена во табелата 
што следи, со почетна цена без ДДВ, како во колона 3 
од табелата и тоа:

2.2. Просторот предмет на издавање под закуп со 
јавното наддавање и заедничкиот простор може да се 
види секој работен ден од 9:00 до 14:00 часот, со прет-
ходна најава и присуство на претставник од Комисија-
та за спроведување на постапката.

2.3 Услови за давање под закуп: Просторот –пред-
мет на издавање под закуп  назначен во табелите во точ-
ка 2.1 се издава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на соодветна-
та здравствена дејност:

Општа медицина  на ниво на примарна здравствена 
заштита;

Гинекологија на ниво на примарна здравствена заш-
тита.

- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 
се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи; 

- Закупецот има обврска да го превземе и вработи 
здравствениот работник со средно образование врабо-
тен во ПЗУ која претходно функционирала во просто-
рот (член 318 став 3 и 4 од Законот за здравствената 
заштита);

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом; 

- Закупнина за користење на заедничкиот простор 
(чекални, ходници и санитарни јазли) не е предмет на 
јавно наддавање. Закупнината на тој простор ќе се уре-
дува со договорот за закуп.
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-  Закупецот се обврзува да учествува во надоместу-
вањето на трошоците за потрошена електрична и топ-
линска енергија, вода и ѓубретарина во просторот изда-
ден под закуп, во согласност со процентуалното учес-
тво во вкупната потрошувачка во објектот. Трошоците 
за обезбедување на објектот се утврдуваат во износ од 
150 денари. Трошоците за употреба и одржување на ли-
фт се утврдуваат во износ од 100 денари. Трошоците за 
употреба и одржување на етажни простории (скали, од-
моралишта, холови) се утврдуваат во износ од  300 де-
нари за поликлиники и 150 денари за здравствени ста-
ници.

- Во случај на дефект на просторот издаден под за-
куп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на просторот каде што е дефектот;

- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината 
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здрав-
ствениот дом, најдоцна до 15 наредниот месец за теков-
ниот месец;

- Во случај на згаснување на здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги превзема основачот на ПЗУ.

3.  ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
- Физички лица- доктори од соодветната област 

(доктори на медицина и специјалисти) кои ги исполну-
ваат условите пропишани со Законот за здравствената 
заштита, да имаат завршено високо образование VII -1 
степен, Медицински факултет и специјализација од со-
одветната област) и да имаат Лиценца за работа и

- Правни лица- приватни здравствени установи ос-
новани и регистрирани за вршење на здравствена деј-
ност од соодветната област, кои пет дена пред одржува-
ње на јавното наддавање ќе достават пријава во која е 
содржана Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 
2.3, документацијата од точка 4.1 на овој оглас на адре-
са на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, бул. Крсте Мисир-
ков бр. 28, Скопје, најдоцна до 14:00 часот.

3.2. Депозит- Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ-уплатница 
дека пет дена пред одржувањето на јавното наддавање 
уплатиле депозит за учество на наддавање во висина на 
износот наведен во колона 4 на табелата од точка 2.1 
на трезорската сметка на ФЗОРСМ и тоа: Банка на при-
мачот НБРСМ, сметка 100000000066005, сметка на бу-
џетски корисник: 660250003553127, Приходна шифра: 
723911 и Програма 00, со цел на дознака, депозит за 
учество на јавното наддавање за закуп на простор и оп-
рема во ординациите и просторот наведени во табелата 
во точка 2.1. 

3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2 се 
смета за ненавремена и лицата кои не ја извршиле нав-
ремено уплатата и не доставиле пријава согласно точка 
3.1 немаат право на учество.

3.4 Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

4.1. Заинтересираните лица треба да поднесат прија-
ва за учество на јавното наддавање во рокот утврден во 
точка 3.1 во затворен плик со назнака „за јавно наддава-
ње за закуп на простор на ординациите наведени во та-
белата од точка 2.1“. Образецот на пријава може да се 
подигне од Архивата  на ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“ - Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 
часот.

Со пријавата заинтересираните лица треба да доста-
ват:

ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;

- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 од 
Огласот;

- Фотокопија од важечка лична исправа (лична 
карта или пасош);

- Доказ за завршено образование (оригинал или ко-
пија заверена на нотар);

- Лиценца за работа-важечка (оригинал или копија 
заверена на нотар);

- Уредно полномошно за застапување во случај на 
учество преку полномошник);

ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 на 

Огласот;
- Доказ за регистрација на правното лице во Цен-

трaлниот регистар на РМ односно РСМ (не постар од 
шест месеци);

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствена установа од Министерството за 
здравство на РМ односно РСМ;

- Уредно полномошно за полномошникот што го 
претставува правното лице, односно доказ за својство 
на овластено одговорно лице на правното лице.

5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА УСНОТО ЈАВНО НАД-
ДАВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“-Скопје, на 
бул.Крсте Мисирков бр. 28, Скопје, Поликлиника „Бит 
Пазар“) и тоа:

На ден 1.7.2019 година (понеделник) во:
- 12:00 часот за просторот под реден број  1
- 13:00 часот за просторот под реден број  2

6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавното наддавање ја спроведува 

Комисија за спроведување на јавното наддавање во ЈЗУ 
„Здравствен дом на Скопје“ - Скопје. На денот на јавно-
то наддавање, можат да учествуваат само физичкото ли-
це односно овластеното лице на ПЗУ кои ги исполнува-
ат условите на огласот и на чие име гласи уплатениот 
депозит. Учесниците својот легитимитет за учество во 
наддавањето го потврдуваат со важечка лична исправа 
и уредно полномошно за полномошниците. 

6.2 Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена утврдена во колона 3 на табела-
та од точка 2.1 од огласот;

6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемува-
ње на вредноста со секој чекор, за износ не помал од 
100 денари.

6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена, која и по три пати соопштена не е наддадена 
од друг учесник, се стекнува со статус на најповолен 
наддавач.

6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач кој ги исполнил и прифаќа усло-
вите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.

6.6. Со најповолниот наддавач ЈЗУ „Здравствен дом 
на Скопјe“ - Скопје, ќе склучи договор за закуп на прос-
торот-предмет на јавното наддавање. Со договорот за 
закуп поблиску ќе се определат правата и обврските од 
закупениот однос.

6.7.  На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат вратени во рок од 15 дена од 
денот на јавното наддавање.

6.8.  Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 
дена од денот на доставувањето на договорот за закуп, 
не склучи договор за закуп, уплатените парични сред-
ства на име депозит за учество, не му се враќаат. 
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Во овој случај со статус на најповолен наддавач ќе 
се стекне учесникот кој по редослед е следно рангиран 
наддавач, што ги исполнува условите од огласот и ја 
наддал почетната цена на јавното наддавање и со исти-
от ќе се пристапи кон склучување на договор за закуп. 

6.9. Учесниците на јавното наддавање имаат право 
на приговор само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавно-
то наддавање до Комисијата која одлучува по пригово-
рот со решение во рок од пет дена од приемот на приго-
ворот. Против решението на Комисијата, може да се из-
јави жалба до Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

6.10. Со склучувањето на договор за закуп на прос-
тор и опрема склучен помеѓу ЈЗУ„Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, физичко или правно лице, избран за 
најповолен понудувач согласно спроведената постапка, 
не се стекнува по автоматизам и со лиценца за вршење 
на дејност во мрежата на здравствени установи.

Склучувањето на  договор за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви се стекнува исклучиво по спроведена постапка што 
се води во Министерството за здравство, согласно Зако-
нот за здравствената заштита и според потребите за 
вршење на здравствена дејност утврдени во Уредбата 
за мрежата на здравствени установи.

Согласно претходното, физичкото или правното ли-
це кое е избрано за најповолен понудувач може да ја 
врши здравствената дејност за која го има добиено 
просторот во ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“-Скопје, 
само доколку здравствената установа добие дозвола за 
работа од Министерството за здравство и склучи дого-
вор со Фондот за здравствено осигурување на РСМ врз 
основа на договор за лиценца склучен со Министер-
ството за здравство за да работи во мрежа или да рабо-
ти вон мрежата без да склучи договор со Фондот, само 
со добивање на дозвола за работа. 

6.11. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник 
на РСМ“ и на Огласната табла во ЈЗУ „Здравствен дом 
на Скопје“ - Скопје.

6.12. Подетални информации и увид во предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на тел: 02 3119-733 и моб. 075/474-844 – лице 
за контакт, Снежана Поп-Манчева.

          Комисија за спроведување на јавно наддавање
__________

                                                        
Врз основа на член 231 ставови 11, 12, 13, 14, 15 и 

16, членовите 231-а, 231-б, 231-в, 231-г, 231-д, 231-ѓ, 
231-е и 231-ж од Законот за здравствената заштита 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19)  Одлуката бр. 02-1179/5 од 
29.03.2016 година, на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-
ствен дом на Скопје - Скопје и Согласноста бр. 22-
3177/2 од 23.5.2016 година, од Министерството за 
здравство на РМ, Комисијата за спроведување на јавно-
то наддавање за закуп на простор и опрема во ЈЗУ 
„Здравствен дом на Скопје“ - Скопје, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОПРЕ-
МА ВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ-СКОП-
ЈЕ СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ПЕТТИ ПАТ)

1. ЗАКУПОДАВЕЦ- ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-
Скопје

2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП:
2.1. Предмет на издавање под закуп е просторот и 

опремата во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје зара-
ди вршење на здравствена дејност наведена во табелата 
што следи, со почетна цена без ДДВ, како во колона 3 
од табелата и тоа:

2.2. Просторот предмет на издавање под закуп на 
јавното наддавање и заедничкиот простор може да се 
види секој работен ден од 9:00 до 14:00 часот, со прет-
ходна најава и присуство на претставник од Комисија-
та за спроведување на постапката.

2.3 Услови за давање под закуп: просторот –пред-
мет на издавање под закуп назначен во табелите во точ-
ка 2.1 се издава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на соодветна-
та здравствена дејност:

Гинекологија на ниво на примарна здравствена заш-
тита

- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 
се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи; 

- Закупецот има обврска да го превземе и вработи 
здравствениот работник со средно образование врабо-
тен во ПЗУ која претходно функционирала во просто-
рот (член 318 став 3 и 4 од Законот за здравствената 
заштита); 

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом;

- Закупнината за заедничкиот простор (чекални, ход-
ници, санитарни јазли) не е предмет на јавно надда-
вање. Закупнината за тој простор ќе се уредува со дого-
ворот за закуп;

- Закупецот се обврзува да учествува во надоместу-
вањето на трошоците за потрошена електрична и топ-
линска енергија, вода и ѓубретарина во согласност со 
процентуалното учество во вкупната потрошувачка во 
објектот. Трошоците за обезбедување на објектот се ут-
врдуваат во износ од 150 денари. Трошоците за употре-
ба и одржување на лифт се утврдуваат во износ од 100 
денари. Трошоците за употреба и одржување на етаж-
ни простории (скали, одмаралишта, холови) се утврду-
ваат во износ од 300 денари за поликлиниките и 150 де-
нари за здравствените станици.

- Во случај на дефект во просторот издаден под за-
куп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на просторот каде што е дефектот; 

- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината 
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здрав-
ствениот дом, најдоцна до 15 наредниот месец за теков-
ниот месец;

- Во случај на згаснување на здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги превзема основачот на ПЗУ.

3.  ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
-Физички лица- доктори од соодветната област (спе-

цијалисти по гинекологија и акушерство) кои ги испол-
нуваат условите пропишани со Законот за здравствена-
та заштита, да имаат завршено високо образование VII 
-1 степен, Медицински факултет и Специјализација по 
гинекологија и акушерство)) и да имаат Лиценца за ра-
бота и
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- Правни лица- приватни здравствени установи ос-
новани и регистрирани за вршење на здравствена деј-
ност од соодветната област, кои пет дена пред одржува-
ње на јавното наддавање ќе достават пријава во која е 
содржана Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 
2.3, документацијата од точка 4.1 на овој оглас на адре-
са на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, бул. Крсте Мисир-
ков бр. 28, Скопје, најдоцна до 14:00 часот.

3.2. Депозит- Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ-уплатница 
дека пет дена пред одржувањето на јавното наддавање 
уплатиле депозит за учество на наддавање во висина на 
износот наведен во колона 4 на табелата од точка 2.1 
на трезорската сметка на ФЗОРСМ и тоа: Банка на при-
мачот НБРСМ, сметка 100000000066005, сметка на бу-
џетски корисник: 660250003553127, Приходна шифра: 
723911 и Програма 00, со цел на дознака, депозит за 
учество на јавното наддавање за закуп на простор и оп-
рема во ординациите и просторот наведени во табелата 
во точка 2.1. 

3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2 се 
смета за ненавремена и лицата кои не ја извршиле нав-
ремено уплатата и не доставиле пријава согласно точка 
3.1 немаат право на учество.

3.4. Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

4.1. Заинтересираните лица треба да поднесат прија-
ва за учество на јавното наддавање во рокот утврден во 
точка 3.1 во затворен плик со назнака „за јавно наддава-
ње за закуп на простор на ординациите наведени во та-
белата од точка 2.1“. Образецот на пријава може да се 
подигне од Архивата  на ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 ча-
сот.

Со пријавата заинтересираните лица треба да доста-
ват:

ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 од 

Огласот;
- Фотокопија од важечка лична исправа (лична 

карта или пасош);
- Доказ за завршено образование (оригинал или ко-

пија заверена на нотар);
- Лиценца за работа- важечка (оригинал или копија 

заверена на нотар);
- Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошник);
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 на 

Огласот;
- Доказ за регистрација на правното лице во Цен-

тралниот регистар на РМ односно РСМ (не постар од 
шест месеци);

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствена установа од Министерството за 
здравство на РМ односно РСМ;

- Уредно полномошно за полномошникот што го 
претставува правното лице, односно доказ за својство 
на овластено одговорно лице на правното лице.

5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА УСНОТО ЈАВНО НАД-
ДАВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“- Скопје, на 
бул.Крсте Мисирков бр. 28, Скопје -  Поликлиника 
„Бит Пазар“  и тоа:

На ден 27.6.2019 година (четврток) во:
- 13:00 часот за просторот под реден број   1

6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавното наддавање ја спроведува 

Комисија за спроведување на јавното наддавање на ЈЗУ 
„Здравствен дом на Скопје“-Скопје. На денот на јавно-
то наддавање, можат да учествуваат само физичкото ли-
це односно овластеното лице на ПЗУ кои ги исполнува-
ат условите на огласот и на чие име гласи уплатениот 
депозит. Учесниците својот легитимитет за учество во 
наддавањето го потврдуваат со важечка лична исправа 
и уредно полномошно за полномошниците. 

6.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена утврдена во колона 3 на табела-
та од точка 2.1 од огласот;

6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемува-
ње на вредноста со секој чекор, за износ не помал од 
100 денари.

6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена, која и по три пати соопштена не е наддадена 
од друг учесник, се стекнува со статус на најповолен 
наддавач.

6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач кој ги исполнил и прифаќа усло-
вите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.

6.6. Со најповолниот наддавач ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје , ќе склучи договор за закуп на прос-
торот-предмет на јавното наддавање. Со договорот за 
закуп поблиску ќе се определат правата и обврските од 
закупениот однос.

6.7.  На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат  вратени во рок од 15 дена од 
денот на јавното наддавање.

6.8.  Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 
дена од денот на доставувањето на договорот за закуп, 
не склучи договор за закуп, уплатените парични сред-
ства на име депозит за учество, не му се враќаат. Во 
овој случај со статус на најповолен наддавач ќе се стек-
не учесникот кој по редослед е следно рангиран надда-
вач, што ги исполнува условите од огласот и ја наддал 
почетната цена на јавното наддавање и со истиот ќе се 
пристапи кон склучување на договор за закуп. 

6.9. Учесниците на јавното наддавање имаат право 
на приговор само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавно-
то наддавање до Комисијата која одлучува по пригово-
рот со решение во рок од пет дена од приемот на приго-
ворот. Против решението на Комисијата, може да се из-
јави жалба до Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

6.10. Со склучувањето на договор за закуп на прос-
тор и опрема склучен помеѓу ЈЗУ„Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, физичко или правно лице, избран за 
најповолен понудувач согласно спроведената постапка, 
не се стекнува по автоматизам и со лиценца за вршење 
на дејност во мрежата на здравствени установи.

Склучувањето на  договор за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви се стекнува исклучиво по спроведена постапка што 
се води во Министерството за здравство, согласно Зако-
нот за здравствената заштита и според потребите за 
вршење на здравствена дејност утврдени во Уредбата 
за мрежата на здравствени установи.

Согласно претходното, физичкото или правното ли-
це кое е избрано за најповолен понудувач може да ја 
врши здравствената дејност за која го има добиено 
просторот во ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“-Скопје, 
само доколку здравствената установа добие дозвола за 
работа од Министерството за здравство и склучи дого-
вор со Фондот за здравствено осигурување на Р:С:М 
врз основа на договор за лиценца склучен со Министер-



 Стр. 28 - Бр.117                                                                                                                                                     10 јуни  2019

Огласи

ството за здравство за да работи во мрежа или да рабо-
ти вон мрежата без да склучи договор со Фондот, само 
со добивање на дозвола за работа. 

6.11. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник 
на РСМ“ и на Огласната табла во ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“ - Скопје.

6.12. Подетални информации и увид во предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на тел: 02 3119-733 и моб. 075/474-844 – лице 
за контакт, Снежана Поп-Манчева.
                Комисија за спроведување на јавно наддавање

__________

О Г Л А С
ЗА НАМЕРА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Врз основа на член 262 став 2 од Законот за тргов-
ски друштва, Друштво за производство, трговија, тран-
спорт и услуги ДЕЛУКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, 
со ЕМБС 5388589, објавува оглас за намера за намалу-
вање на основната главнина на друштвото.

Основната главнина на Друштво за производство, 
трговија, транспорт и услуги ДЕЛУКС ДООЕЛ увоз-из-
воз Куманово, со ЕМБС 5388589 изнесува 23.725.300 
денари паричен влог.

Основачот искажува намера да го поврати својот па-
ричен влог во висина од 10.805.600 денари со цел да ги 
врати своите лични средства.

Основната главнина на друштвото ќе остане во па-
ричен облик и ќе изнесува 12.919.700 денари.

Друштвото објавува дека е согласно на доверите-
лите, врз основа на нивно барање да им исплати побару-
вањата или да им даде обезбедување во рок од 90 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на РСМ“. Ако по истекот на 90 дена од денот на об-
јавувањето на огласот не биде поднесено барање за ис-
плата на побарување, се смета дека сите доверители се 
согласни со намерата за намалување на основната глав-
нина.

                                                 Управител,
Тања Спасовска, с.р.

(27548)
__________

Друштво за посредување, трговија и услуги ТДР 
СКОПЈЕ ДООЕЛ, со седиште на бул. 8-ми Септември 
бр. 18, Скопје, застапувано од Управителот со неогра-
ничени овластувања Милорад Крстиќески, како овлас-
тен увозник на производите на ТДР д.о.о., со седиште 
на ул. „Обала Владимира Назора“ бр. 1, Ровињ, Репуб-
лика Хрватска, овластен увозник на производите на 
Бритиш Американ Тобако АД Врање, со седиштe на 
ул. „Краља Стефана Првовенчаног“ бр. 209, Врање, Ре-
публика Србија, овластен увозник на производите на 
Бритиш Американ Тобако Полска С.А., со седиштe на 
ул. „Титониева“ бр. 16, Аугустов, Република Полска и 
овластен увозник на производите на Бритиш Американ 
Тобако Романија Инвестментс С.Р.Л, со седиштe на ул. 
„Лабораторија“ бр. 17-19, Плоешти, Праха, Романија, 
за пазарот на Република Северна Македонија на 
7.6.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА
НА КУТИЈА ЦИГАРИ ОД СЛЕДНАТА МАРКА

Оваа Одлука ќе се применува од 10.6.2019 година.
Во малопродажната цена за кутија цигари е вклучен 

данокот на додадена вредност.

                                              ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ
                                                        Управител,
                                              Милорад Крстиќески,с.р.
                                                                            (27571)


