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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Постапувајќи согласно член 1 став 2  од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член 84 од Зако-
нот за општа управна постапка („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 124/2015), Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Северна Македонија го 
дава, следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

Комисијата за хартии од вредност на Република Се-
верна Македонија врши достава со јавна објава на акти 
што не успеа да ги достави и тоа: 

1. Решение бр. ПРК УП 03-17 од 9.7.2019 година до 
Друштвото Слога 2000 АД Кривогаштани со седиште 
на ул. „Маршал Тито“ б. б., Кривогаштани.

Се повикува горенаведеното лице во рок од 10 (де-
сет) дена од објавувањето на ова соопштение да се јави 
во просториите на Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија и да го подигне горена-
ведениот акт.

НАПОМЕНА: Странките се предупредуваат дека 
ваквиот начин на доставување се смета за уредна дос-
тава, а секоја настаната негативна последица која може 
да настане ќе ја сноси самата странка.

Број 03-793/1            Комисија за хартии од вредност
24 јули 2019 година на Република Северна Македонија

Скопје                    Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

__________

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ
„Д-Р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“ – ШТИП

Врз основа на член  231 став 11, 12, 13, 14, 15 и 16, 
член 231-а, 231-б, 231-в, 231-г став 2, 231-д, 231-ѓ, 231-е 
и 231-ж  од Законот за здравствена заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 
87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15 и 17/16), Одлуките  бр.  02 – 281/4  од 22.2.2019 
година и бр. 02 – 634 / 5 од 10.7.2019 година на Управ-
ниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Панче Караѓо-
зов“ – Штип  и Согласностите  бр. 09-2212/2 од 
15.3.2019 година и 09 – 5115 / 2 од 17.7.2019 година на 
Министерството за здравство, Комисијата за јавно над-
давање на  ЈЗУ Здравствен  дом „д-р Панче Караѓозов“-
Штип, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР ВО ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“ -

ШТИП СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1. ЗАКУПОДАВЕЦ: ЈЗУ  Здравствен дом „д-р Пан-
че Караѓозов“ - Штип

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

ЈЗУ Здравствен дом „д-р Панче Караѓозов “-Штип зара-
ди вршење на здравствена дејност општа медицина на 
ниво на примарна здравствена заштита и општа стома-
тологија на ниво на примарна здравствена заштита, на-
веден во табелата што следи, со почетна цена без ДДВ, 
како во колона 3 од табелата, и тоа:

2.2. Просторот кој е  предмет на издавање под закуп 
– 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 издавање под закуп: 
Просторот предмет на издавање под закуп назначен 

во точка 2.1 се издава под следните услови:
 Намената на просторот е за вршење на соодветната 

здравствена дејност;
 Закупецот не може да ја промени дејноста за која 

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

 Закупецот се обврзува да учествува во надоместува-
њето на трошоците за потрошена електрична енергија, 
нафта за греење, вода, лифт, губретарина, обезбедува-
ње на објектот, употреба и одржување на етажни прос-
тории: степениште, ходник, чекална, санитарен чвор, 
во согласност со процентуалното учество на просторот 
– предмет на закуп во вкупната површина на објектот 
на Здравствениот дом;

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

 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 закупнина и 
комуналиите да биде месечно по добивањето на факту-
рата од Здравствениот дом најдоцна до 15-ти  наредни-
от месец за тековниот месец;

 Закупецот се обврзува по склучувањето на договорот, 
во рок од 30 дена да го достави кај договорот нотар зара-
ди вршење на солемнизација, на сопствен трошок;

 Во случај на згаснување на здравствената установа 
или неможност за подмирување на закупнина и комуна-
лиите, обврските ги презема основачот на ПЗУ.

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО 
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
 Физички лица –доктори  на медицина (за просто-

рот под реден број 1 и 2) односно  доктори на стомато-
логија (за просторот под реден број 1 и 3)  кои ги испол-
нуваат условите пропишани со Законот за здравствена 
заштита и тоа да имаат завршено високо образование 
(Медицински факултет односно Стоматолошки факул-
тет) 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.

3.2. Депозит  - Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ – уплатни-
ца  дека уплатиле депозит за учество во наддавање во 
висина на износот наведен во колона 4  на тебелата од 
точка 2.1 на трезорската сметка на ФЗОРСМ и тоа: Бан-
ка на примачот: НБРМ. Сметка: 100000000066005, 
Сметка на корисник: 6603002001 531 61, Приходна ши-
фра и програма 723911 00, со цел на дознака „Депозит 
за учество на јавното наддавање за закуп на простор 
под реден - ординација по општа“.
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3.3. Лицата кои не извршиле навремено уплатата и 
не доставиле навремена и комплетна пријава немаат 
право на учество во јавното наддавање.

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

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

Заинтересираните лица треба да поднесат пријава 
за учество на јавното наддавање, во рокот утврден во 
точка  5.1..  во затворен плик со назнака „За јавното 
наддавање за закуп на простор под реден број  -  орди-
нација по општа“.

Образецот на пријава може да се подигнат  од Архи-
вата на ЈЗУ секој работен ден од  08:00 часот 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. на 

Огласот;
 Доказ за завршено образование (оригинал или копи-

ја заверена на нотар):
 Лиценца за работа (оригинал или копија заверена 

на нотар);
 Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошно.
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 Централ-

ниот регистар на Република Северна Македонија (не 
постар од шест месеци во оригинал или копија завере-
на на нотар);

 Решение во кое се дава дозвола за почнување со ра-
бота на здравствената установа од Министерството за 
здравство на Република Северна Македонија;

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

Некомплетните пријави ќе бидат одбиени, односно 
нема да биде предмет на понатамошно разгледување.

5. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА 
УЧЕСТВО 

5.1. Заинтересираните физички и правни лица прија-
вите за учество на јавното наддавање треба да ги доста-
ват најдоцна до 15.8.2019 година до 12:00 часот, по 
пошта или лично во архивата на  ЈЗУ  Здравствен дом 
„д-р Панче Караѓозов“ – Штип, ул.„Христијан Кар-
пош“ бр 1, Штип, со назнака, За јавно наддавање за за-
куп на простор под реден број  -  ординација по оп-
шта“. 

5.2. Подносителите на пријавите се лично одговор-
ни за уредно и навремено поднесување на пријавите до 
крајниот рок за поднесување на пријави. Секоја прија-
ва која е поднесена по истекот на крајниот рок за подне-
сување на пријави ќе се смета како задоцнета и ќе биде 
одбиена, односно нема да биде предмет на понатамош-
но разгледување и подносителот нема да може да учес-
твува во постапката. 

6. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

Усното јавно надавање ќе се одржи  во просториите 
на ЈЗУ Здравствен дом  „д-р Панче Караѓозов “ –Штип, 
на ул.„Христијан Карпош“  бр 1, Штип, 5-ти кат  сала 
за состаноци на ден 16.8.2019  година  (вторник) во:

- 10:00 часот за просторот под реден број 1, 
- 10:30 часот за просторот под реден број 2, и
- 11:00 часот за просторот под реден број 3.

7. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДАВАЊЕ
7.1. Постапката за јавно наддавање ја спроведува 

Комисијата за јавно наддавање на  ЈЗУ  Здравствен дом  
„д-р  Панче Караѓозов“ – Штип.

7.2. На денот на јавното наддавање можат да учес-
твуваат само физичкото лице односно овластеното ли-
це на ПЗУ кои ги исполнуваат условите од Огласот и 
на чие име гласи уплатениот депозит. Учесниците сво-
јот легитимитет за учество во наддавањето го потврду-
ваат со важечка лична исправа и уредно полномошно 
за полномошниците.

7.3. Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена – цена на месечната закупнина 
во нето износ утврдена во колона 3 на табелата од точ-
ка 2.1. од Огласот.

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

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

7.6. 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.

7.7.  По завршувањето на постапката за јавно надда-
вање, со најповолниот понудувач, во рок од пет работ-
ни дена по извршената уплата на закупнината на прос-
торот, ЈЗУ Здравствен дом „д-р Панче Караѓозов“-
Штип склучува договор за закуп на просторот – пред-
мет на јавното наддавање . Со договорот за закуп поб-
лиску ќе се определат правата и обврските на договор-
ните страни.

7.8. На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи ,средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат вратени во рок од 8 дена од 
денот на јавното наддавање.

7.9. Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 де-
на од  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 следнорангиран наддавач, што  ги ис-
полнува условите  од огласот и ја наддал почетната це-
на на јавното наддавање и со истиот ќе се пристапи кон 
склучување на договор за закуп.

7.10. Со склучувањето на договорот за закуп меѓу 
ЈЗУ Здравствен дом „д-р Панче Караѓозов“ - Штип и 
лицето со статус  на најповолен понудувач, најповолни-
от понудувач не се стекнува по автоматизам и со ли-
ценца за вршење на дејност во мрежата на здравствени 
установи.

Договорот за лиценца за вршење на здравствена деј-
ност во мрежата на здравствени установи се склучува 
исклучиво по спроведена постапка што се води во Ми-
нистерството за здравство согласно Законот за здрав-
ствена заштита и според потребите за вршење на здрав-
ствена дејност утврдени во Уредбата за мрежата на 
здравствени установи.

Согласно претходно кажаното, лицето кое се стекна-
ло со статус на најповолен понудувач и кое склучило 
договор за закуп може да врши здравствена дејност во 
просторот издаден под закуп  само доколку приватната 
здравствена установа основана по основ на закуп  склу-
чи договор за лиценца за вршење на здравствена деј-
ност во мрежата на здравствени установи со Министер-
ството за здравство, добие дозвола за работа од Минис-
терството за здравство и склучи договор со Фондот за 
здравствено осигурување на Северна Македонија.
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7.11. 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 од став 1 на оваа 
точка може да се изјави жалба до Државната комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од рабо-
тен однос во втор степен. 

7.12. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник 
на РСМ“ и на огласната табла  во ЈЗУ Здравствен дом 
„д-р Панче Караѓозов“ - Штип.

7.13. Подетални информации и увид на предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на телефон  072 / 252 - 062. Лице за контакт  
Билјана Николовска.

                           
                                       Комисија за јавно наддавање

__________

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КУМАНОВО

Врз основа на член 231 ставови 11, 12, 13, 14, 15 и 
16, член 231-а, 231-б, 231- в, 231-г, 231-д, 231- ѓ, 231-е 
и 231- ж од Законот за здравствена заштита   („Служ-
бен весник на Република Македонија“ 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), Одлу-
ката бр.02-524/4 од 6.6.2019 година на Управниот од-
бор на ЈЗУ Здравствен дом Куманово и согласноста од 
Министерството за здравство бр.09-4313/2 од 18.7.2019 
година, Комисијата за јавно наддавање  на ЈЗУ Здрав-
ствен дом-Куманово, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР 

 СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1. ЗАКУПОДАВЕЦ: ЈЗУ Здравствен дом-Куманово 
2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП  
2.1. Предмет на издавање  под закуп  е просторот  

во ординација по општа медицина  во ЈЗУ Здравствен 
дом-Куманово заради вршење на здравствена деј-
ност,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  - јав-
ното наддавање може да се види секој работен ден од 
09:00 до 14:00 часот, со претходна најава и присуство 
на претставник  од Комисијата за спроведување на по-
стапката. 

2.3. Услови за давање под закуп: Просторот пред-
мет на издавање под закуп назначен во точка 2.1. се из-
дава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на дејност оп-
шта медицина;

- 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 се пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом; 

- 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; 

- Закупнина за користење на заедничкиот простор 
(чекална, ходници и санитарни јазли) не е предмет на 
јавно наддавање.Закупнината на тој простор ќе се реша-
ва со договор за закуп;

- 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;

- Лиценцата за работа ќе биде одобрена преку Ми-
нистерството за здравство.

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
- физички лица - доктори на медицина  кои ги ис-

полнуваат условите пропишани со Законот за здрав-
ствена заштита, да имаат завршено високо образование  
(ВИ А степен  Медицински факултет   и  да има  ли-
ценца 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-
њето 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 ад-
реса на ЈЗУ Здравствен дом-Куманово, ул. „Борис Кид-
рич“  бр.11 - Куманово, најдоцна до  14:00 часот. 

3.2.Депозит - Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ - уплатни-
ца дека пет дена пред одржувањето на јавното наддава-
ње уплатиле депозит за учество во наддавање во виси-
на на износот наведен во колона 4 на табелата од точка 
2.1. на трезорската сметка на ФЗОМ  и тоа :Банка на 
примачот: НБРМ, трансакциска сметка: 10000000-
0066005, Сметка на  корисник: 6601701301 531 66, При-
ходна шифра и програма 725939 00, со цел на дознака 
депозит за  учество на јавното наддавање за закуп на 
простор и опрема.

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 со 
точка 3.1. немаат право на учество во јавното надда-
вање.

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 надда-
вање за закуп на простор. Образецот на пријава може 
да се подигнат од Архивата на ЈЗУ секој работен ден 
од 08:00 часот 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. на 

Огласот;
- Фотокопија  од важечка лична исправа (лична 

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

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

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

учество преку полномошник.
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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 Република Македонија  (не по-
стар од шест месеци);

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствената 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 ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ Здравствен дом – Куманово, ул. „Борис Кид-
рич“ бр.11 Куманово во сала за состаноци, и тоа: 

- На ден 21.8.2019 година (среда) во 12 часот.

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

Комисија за располагање со недвижни и движни ствари  
на ЈЗУ Здравствен дом – Куманово (комисија за спрове-
дување на јавно наддавање). На денот на јавното надда-
вање, можат да учествуваат само физичкото лице од-
носно овластеното лице на ПЗУ кои ги исполнуваат ус-
ловите од Огласот и на чие име гласи уплатениот депо-
зит. Учесниците својот легитимитет за учество во над-
давањето 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 над-
давач.

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 ус-
ловите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.

6.6. Со најповолниот наддавач  ЈЗУ Здравствен дом 
– Куманово  ќе склучи  договор за закуп  на просторот 
- предмет на јавното наддавање.Со договорот за закуп 
поблиску ќе се определат правата и обврските од заку-
пениот 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 8 дена од 
денот на јавното наддавање.

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

6.9. Со склучувањето на Договорот за закуп на прос-
тор  склучен помеѓу ЈЗУ Здравствен дом, физичко лице 
или правно лице избран за најповолен понудувач сог-
ласно спроведената постапка не се стекнува по автома-
тизам 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-Куманово само до-
колку здравствената установа добие дозвола за работа 
од Министерството за здравство и склучи договор со 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 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.

6.10. 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.

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

6.12. Подетални информации и увид на предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може  да се  
добијат на тел. 031 /422-484.

                          Комисија за јавно наддавање
                                               Претседател,
                    дипл.инг.арх. Гордана Максимовска,с.р.
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