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О Г Л А С И

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Врз основа на чл. 84 ст.3 од Законот за општата уп-
равна постапка, Сектор за контрола и истраги –Одделе-
ние за контрола на трговски друштва при Царинската 
управа на Република Северна Македонија, врши

  
Ј А В Н А  О Б Ј А В А

ЗА ДОСТАВА НА ЗАПИСНИК ЗА ИЗВРШЕНА
НАДВОРЕШНА КОНТРОЛА

Царинската управа на Република Северна Македо-
нија, Одделението за контрола на трговски друштва му 
соопштува на наведеното лице, дека има изготвено за-
писник за извршена надворешна контрола кој не е во 
состојба да го достави затоа што седиштето на странка-
та е непознато за органот чие писмено се доставува, и 
тоа:

1. Записник за извршена надворешна контрола на 
Одделението за контрола на трговски друштва-Сектор 
за контрола и истраги број 18-074078/19-0010 од 
25.11.2019 година за МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ од 
Скопје, сo единствен даночен број 4043009502667, со 
седиште на адреса  ул. „Перо Наков“ б.б.

Се повикува горенаведеното лице во својство на 
странка, во рок од десет (10) дена од денот на објавува-
њето, да се јави за прием на записникот во просториите 
на Царинска управа на Република Северна Македо-
нија-Сектор за контрола и истраги, Одделение за кон-
трола на трговски друштва, ул. „Лазар Личеноски“ 
бр.13, Скопје секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот. 

Предупредување: 
Согласно со член 84 став 6 од Законот за општа уп-

равна постапка овој начин на доставување се смета за 
уредна достава и сите негативни последици кои можат 
да настанат, ги сносат самите странки. 

Царинска управа на Република Северна Македонија

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], 
231-е I 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. 02-994/7 од 
20.2.2013 година, на Управниот одбор на ЈЗУ ,,Здрав-
ствен дом на Скопје“ - Скопје и Согласноста бр. 22-
1900/2 од 11.03.2013 година, од Министерството за 
здравство на РМ, Комисијата за спроведување на јавно 
наддавањe 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 ОПРЕМА 

ВО ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 
СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ДЕСЕТTИ 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 
заради вршење на здравствена дејност наведена во табе-
лата што следи, со почетна цена без ДДВ, како во коло-
на 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 1.1 се издава под следните услови:

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

Простор за вршење на фармацевтска дејност- Апте-
ка на ниво на примарна здравствeна 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; 

- 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, 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 
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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 дена-
ри за поликлиники и 150 денари за здравствените стани-
ци; 

- 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- дипломирани фармацевти кои ги 

исполнуваат условите пропишани со Законот за здрав-
ствената заштита, да имаат завршено високо образова-
ние: Фармацевтски факултет, Уверение за стручен ис-
пит и Лиценца за работа.

 Правни лица- приватни здравствени установи осно-
вани и регистрирани за вршење на здравствена дејност 
од соодветната област, кои пет дена пред одржување 
на јавното наддавање ќе достават пријава во која е сод-
ржана Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3, 
документацијата од точка 4.1 на овој оглас на адреса на 
ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“, бул. Крсте Мисирков 
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 наведен во табелата од точка 
1.1“. 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 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);

-  Уверение за положен стручен испит (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 30.12.2019 година (понеделник) 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 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 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. 
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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 моб. 075/474-844 – лице за контакт, Снежа-
на Поп-Манчева и моб. 077/760-553- лице за контакт: 
Бранкица Лакоска.

          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. 02-2352/4 
од 11.07.2016 година, на Управниот одбор на ЈЗУ 
„Здравствен 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 ШЕСТИ 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“ за-
ради вршење на здравствена дејност наведена во табе-
лата што следи, со почетна цена без ДДВ, како во коло-
на 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;

- Закупнината за користење на заедничкиот простор 
(чекални,, холови, санитарни јазли) не е предмет на јав-
но наддавање. Закупнината 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 поликлиниките 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) 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
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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-

трaлниот регистар на Република Северна 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 Северна 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 30.12.2019 година (понеделник.) во:
- 12:00 часот за просторот под реден број   1
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.

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 
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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 моб. 075/474-844 – лице за контакт, Снежа-
на Поп-Манчева и моб. 077/760-553- лице за контакт: 
Бранкица Лакоска.

          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. 02-3136/7 од 
11.09.2019 година, на Управниот одбор на ЈЗУ „Здрав-
ствен дом на Скопје-Скопје“ и Согласноста бр. 09-
8509/2 од 28.11.2019 година, од Министерството за 
здравство на РСМ, Комисијата за спроведување на јав-
ното 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 ОПРЕМА

ВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ-СКОПЈЕ 
СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ПРВ 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:

Педијатрија на ниво на примарна здравствена заш-
тита;

Гинекологија и акушерство 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 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 

(специјалисти по педијатрија и специјалисти по гинеко-
логија и акушерство) кои ги исполнуваат условите про-
пишани со Законот за здравствената заштита, да имаат 
завршено високо образование VII -1 степен, Медицин-
ски 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 
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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 30.12.2019 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 

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 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.
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6.12. Подетални информации и увид во предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на моб. 075/474-844 – лице за контакт, Снежа-
на Поп-Манчева и моб. 077/760-553- лице за контакт: 
Бранкица Лакоска.

          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. 02-3013/6 од 
29.8.2019 година, на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-
ствен дом на Скопје-Скопје и Согласноста бр. 09-
8510/2 од 28.11.2019 година, од Министерството за 
здравство на РСМ, Комисијата за спроведување на јав-
ното 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 ОПРЕМА 

ВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ-СКОПЈЕ 
СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ПРВ 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“ за-
ради вршење на здравствена дејност наведена во табе-
лата што следи, со почетна цена без ДДВ, како во коло-
на 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:

Педијатрија 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 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 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 

(специјалисти по педијатрија) кои ги исполнуваат усло-
вите пропишани со Законот за здравствената заштита, 
да имаат завршено високо образование VII -1 степен, 
Медицински факултет и Специјализација од соодветна-
та 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-
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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 30.12.2019 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 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 моб. 075/474-844 – лице за контакт, Снежа-
на Поп-Манчева и моб. 077/760-553- лице за контакт: 
Бранкица Лакоска.

          Комисија за спроведување на јавно наддавање
                ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“- Скопје
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