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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Решение за
формирање на Комисија за
унапредување на правата на пациентите
Se
objavuva
Решение
за
формирање на Комисија за унапредување
на правата на пациентите, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 18.05.2018 godina.
Broj 09-492/1
21.05.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Vrz osnova na ~len 32 i ~len 36
stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata
samouprava
("Slu`ben
vesnik
na
Republika Makedonija" br.05/2002), ~len
39, ~len 40, ~len 41 i ~len 42 od Zakonot
za za{tita na pravata na pacientite
("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija" br.82/08, 12/09, 53/11 i
150/15), ~len 38 stav 2 od Statutot na
Op{tina Demir Kapija ("Slu`ben glasnik
na Op{tina Demir Kapija" br.08/05,
12/10), Sovetot na Op{tina Demir Kapija
na sednicata odr`ana na den 18.05.2018
godina, donese
RE[ENIE
za formirawe na Komisija za
unapreduvawe na pravata na pacientite
^len 1
So ova Re{enie se formira
Komisija za unapreduvawe na pravata na
pacientite (vo ponatamo{niot tekst:
Komisijata).
Komisijata e sostavena od 9 ~lena.
Za ~lenovi na Komisijata SE
IZBIRAAT:
1.OLIVER NEDEV
2.SAWA BOJ^EVA
3.MARA IVANOVA
4.DANIELA ILOVA
5.SNE@ANA LAZAREVI]
6.ALEKSANDAR ARSOV
7.ANETA PETROVA
8.MIJAL^O PETROV
9.KOSTADIN \OR\IEV

Бр.8

Стр.2

^len 2
Komisijata od ~len 1 gi vr{i slednite
raboti:
- unapreduvawe na pravata na
pacientite i nivnata za{tita;
- ja sledi i procenuva sostojbata so
za{titata na pravata na pacientite;
- predlaga merki za podobruvawe na
za{titata na pravata na pacientite do
nadle`nite organi;
-sorabotuva so nadle`nite organi;
- razgleduva poplaki od pacienti i
predlaga prezemawe na merki do nadle`ni
organi;
- bara stru~na ekspertiza ako oceni deka e
toa neophodno za utvrduvawe na sostojbata;
-vodi evidencija za poedine~ni poplaki
na pacientite, kako i na merkite prezemeni
za za{tita na pravata na pacientite;
- podgotvuva i podnesuva godi{en izve{taj
za za{tita na pravata na pacientite pred
Sovetot na Op{tina Demir Kapija;
-izdava informacii, promotiven i drug
materijal so cel unapreduvawe na pravata
na pacientite i
-vr{i i drugi raboti propi{ani so
Zakonot za za{tita na pravata na
pacientite.
Komisijata donesuva delovnik za
svojata rabota so koj poblisku se ureduva
na~inot na rabota.
^len 3
^lenovite na Komisijata pri
vr{eweto na rabotite od ~len 2 se dol`ni
da obezbedat tajnost i za{tita na
podatocite, soglasno zakonot.
^len 4
Sredstvata za rabota na ~lenovite
na Komisijata gi obezbeduva Op{tina
Demir Kapija.
^len 5
Mandatot
na
~lenovite
na
Komisijata iznesuva dve godini, so pravo na
u{te eden posledovatelen izbor.
^len 6
So denot na vleguvawe vo sila na
ova Re{enie prestanuva da va`i Re{enieto
za formirawe na Komisija za unapreduvawe
na pravata na pacientite br.07-918/12 od
29.12.2011 godina.
^len 7
Re{enieto vleguva vo sila osmiot
den od denot na objavuvaweto vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Demir
Kapija".
Broj 08-477/3
18.05.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Решение за давање
Согласност на Статутарна одлука за
измена и дополнување на Статутот на
Јавната општинска установа за деца
Детска градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ
Демир Капија
Se objavuva Решение за давање
Согласност на Статутарна одлука за
измена и дополнување на Статутот на
Јавната општинска установа за деца Детска
градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ Демир
Капија, {to Sovetot na Op{tina Demir
Kapija go donese na sednicata odr`ana na
18.05.2018 godina.
Broj 09-492/2
21.05.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/2002) и
член 19 став 5 од Законот за заштита на
децата
(„Сл.весник
на
Република
Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15,192/15, 27/16, 163/17,
21/18), Советот на Општина Демир Капија
на IX седница одржана на 18.05.2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
За давање Согласност на Статутарна
одлука за измена и дополнување на
Статутот на Јавната општинска установа
за деца Детска градинка БОРИС
ТРАЈКОВСКИ Демир Капија
1.
Се
дава
согласност
на
Статутарна
одлука
за
измена
и
дополнување на Статутот на Јавната
општинска установа за деца Детска
градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ Демир
Капија бр.02-74/4, донесена од Управниот
одбор на установата од 07.05.2018 година.
2. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен гласник
на Општина Демир Капија".

Broj 08-477/4
18.05.2018 godina
Demir Kapija

Бр.8

Стр.3

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Решение за давање
Согласност на Правилник за изменување
и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
Јавната општинска установа за децаДетска градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ
Демир Капија
Se objavuva Решение за давање
Согласност на Правилник за изменување и
дополнување
на
Правилникот
за
систематизација на работните места во
Јавната општинска установа за децаДетска градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ
Демир Капија, {to Sovetot na Op{tina
Demir Kapija go donese na sednicata
odr`ana na 18.05.2018 godina.
Broj 09-492/3
21.05.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен
весник
на
Република
Македонија" број 05/2002) и 116 став 1
алинеја 8 од Законот за заштита на децата
("Службен
весник
на
Република
Македонија" број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15 и 150/15), Советот на Општина
Демир Капија на IX-седница одржана на
18.05.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За давање Согласност на Правилник за
изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на
работните места во Јавната општинска
установа за деца - Детска градинка
БОРИС ТРАЈКОВСКИ Демир Капија
1. Се дава СОГЛАСНОСТ на
Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на
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работните места во Јавната општинска
установа за деца - Детска градинка БОРИС
ТРАЈКОВСКИ Демир Капија бр.02-74/3,
донесен од Управниот одбор на установата
од 07.05.2018 година.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен гласник
на Општина Демир Капија".
Broj 08-477/5
18.05.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок за
усвојување на Годишен извештај за
работата на Центарот за развој на
Вардарски плански регион за 2017
година
Se objavuva Заклучок за усвојување
на Годишен извештај за работата на
Центарот за развој на Вардарски плански
регион за 2017 година, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 18.05.2018 godina.
Broj 09-492/4
21.05.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.05/2002),
Советот на општина Демир Капија на IX-та
седница одржана на 18.05.2018 година,
донесе
З А К Л У Ч О К
За усвојување на Годишен извештај за
работата на Центарот за развој на
Вардарски плански регион за 2017
година
1.Советот на општина Демир
Капија ГО УСВОИ Годишниот извештај за
работата на Центарот за развој на

Бр.8

Стр.4

Вардарски плански регион за 2017 година,
донесен на седница на Советот за развој
на Вардарски плански регион.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на општина Демир
Капија”.
Broj 08-477/6
18.05.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок за
усвојување на Годишен извештај за
спроведување на Програмата на
Центарот за развој на Вардарски
плански регион за 2017 година
Se objavuva Заклучок за усвојување
на Годишен извештај за спроведување на
Програмата на Центарот за развој на
Вардарски плански регион за 2017 година,
{to Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
donese
na
sednicata
odr`ana
na
18.05.2018 godina.
Broj 09-492/5
21.05.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.05/2002),
Советот на општина Демир Капија на IX-та
седница одржана на 18.05.2018 година,
донесе
З А К Л У Ч О К
За усвојување на Годишен извештај за
спроведување на Програмата на
Центарот за развој на Вардарски
плански регион за 2017 година
1.Советот на општина Демир
Капија ГО УСВОИ Годишниот извештај за
спроведување на Програмата на Центарот
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за развој на Вардарски плански регион за
2017 година, донесен на седница на
Советот за развој на Вардарски плански
регион.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на општина Демир
Капија”.
Broj 08-477/7
18.05.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Одлука за утврдување
на потребата од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намените на бесправно
изградени објекти со намените на
земјиштето
Se objavuva Одлука за утврдување
на
потребата
од
донесување
на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намените на бесправно
изградени
објекти со
намените
на
земјиштето, {to Sovetot na Op{tina
Demir Kapija ja donese na sednicata
odr`ana na 18.05.2018 godina.
Broj 09-492/6
21.05.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
15 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija" br.5/2002), a vo vrska so ~len
10 stav 4 od Zakonot za postapuvawe so
bespravno izgradeni objekti ("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija"
br.23/11, 54/11, 155/12, 72/13 i 44/14),
Sovetot na Op{tina Demir Kapija na
sednicata odr`ana na den 18.05.2018
godina, donese
ODLUKA

Бр.8

Стр.5

za utvrduvawe na potrebata od
donesuvawe na urbanisti~ko planska
dokumentacija za usoglasuvawe na
namenite na bespravno izgradeni
objekti so namenite na zemji{teto
^len 1
Se
utvrduva
potrebata
od
donesuvawe na urbanisti~ko planska
dokumentacija so koja }e se izvr{i
usoglasuvawe na namena na bespravno
izgraden objekt koj treba da se vklopi so
poedine~ni zoni spored namenata na
zemji{teto i op{tiot re`im na gradewe i
upotreba.
^len 2
Po barawe br. UP I 09-769 od
02.09.2011 godina dostaveno od Malina
Kivala Ristova od Demir Kapija, za
utvrduvawe na praven status na bespraven
objekt – individualen stanben objekt
(zgrada 4) i del od pomo{en objekt (zgrada
1), izgradeni на KP 4736 KO Demir Kapija,
se utvrduva potreba od donesuvawe na
urbanisti~ka planska dokumentacija so
koja se vr{i izmena na GUP za Demir
Kapija od klasa na namena zelenilo vo
klasa na namena A1 (spored geodetski
elaborat).
^len 3
Ovaa odluka vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto
vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Demir Kapija".
Broj 08-477/8
18.05.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок за
повлекување на точка од дневен ред
Se
objavuva
Заклучок
за
повлекување на точка од дневен ред, {to
Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
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donese
na
sednicata
18.05.2018 godina.
Broj 09-492/7
21.05.2018 godina
Demir Kapija

odr`ana

na

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36
15 од Законот за локалната
("Службен
весник
на
Македонија" бр.5/02), Советот
Демир Капија на седницата
18.05.2018 година, донесе

став 1 точка
самоуправа
Република
на Општина
одржана на

ЗАКЛУЧОК
За повлекување на точка од дневен ред
1. Точката 7 "Разгледувања на
барања од физички и правни лица",
предлагачот ја повлече од дневен ред.
2. Точката 7 " Разгледувања на
барања од физички и правни лица" ќе биде
поставена на дневен ред на една од
наредните седници на Советот на Општина
Демир Капија.
3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Демир
Капија".
Broj 08-477/9
18.05.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Решение за
одобрување финансиски средства за
организирање на Традиционален турнир
во мал фудбал "Свети Спас" Корешница
за 2018 година
Se
objavuva
Решение
одобрување финансиски средства
организирање на Традиционален турнир
мал фудбал "Свети Спас" Корешница

за
за
во
за

Бр.8

Стр.6

2018 година, {to Sovetot na Op{tina
Demir Kapija go donese na sednicata
odr`ana na 18.05.2018 godina.
Gradona~alnik na
Broj 09-492/8
Op{tina Demir Kapija,
21.05.2018 godina
Lazar Petrov s.r.
Demir Kapija

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник
на
РМ“
бр.
5/02),
и
Правилникот зa утврдување критериуми за
доделување на еднократна парична
помош,
доделување
на
финансиски
средства на граѓани и на здруженија на
граѓани бр.07-90/9 од 04.02.2010 година,
постапувајќи по барањето бр.08-476/1 од
15.05.2018 година од м.з.Корешница,
Советот на Општина Демир Капија на IX-та
седница одржана на ден 18.05.2018 година,
донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување финансиски средства за
организирање на Традиционален турнир
во мал фудбал “Свети Спас“ Корешница
за 2018 година
1. За организирање на културно
спортската манифестација од отворен тип,
Традиционален турнир во мал фудбал
“Свети Спас“ Корешница за 2018 година, во
организација
на
Месна
заедница
с.Корешница, Советот на општина Демир
Капија одобрува финансиски средства во
износ од 30.000,00 денари, со намена за
набавка на дел од потребната опрема и
награди за најдобрите учесници.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени од Буџетот на општина Демир
Капија за 2018 година, Програма ЕО
подставка 463 110 –трансфери до
здруженија на граѓани и фондации.
3. Месна заедница с.Корешница да
достави извештај за тоа каде се потрошени
одобрените средства.
4. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во „Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Broj 08-477/10
18.05.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.
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1. ЦЕЛ
Овој
документ
ги
дефинира
дејствијата
и
одговорностите
на
административните службеници вклучени во процесот на јавните набавки со цел
обезбедување законито, ефикасно, конкурентно, транспарентно и рационално
искористување на средствата во постапките за доделување на договори за јавни
набавки.
2. ПРИМЕНА
Процедурата ја применуваат сите вработени вклучени во постапките за јавни
набавки.
2.1 Одговорноста за почитување на правилата наведени во оваа процедура ја носат
следните лица:
- одговорно лице на институцијата;
- раководители на сектори/одделенија вклучени во предметната набавка;
- комисиите за јавни набавки;
- други овластени вработени за подготовката, спроведувањето и носењето на
одлуки во постапките за јавни набавки.
3. ЗАКОНСКА РАМКА

Основ за донесување на процедурата се следните законски и подзаконски акти:




Закон за јавните набавки и подзаконските акти,
Закон за јавна внатрешна финансиска контрола,
Правилник за начинот на спроведување на општите финансиски процеси.

4. ПРОЦЕДУРА
4.1 Планирање на активности
Најдоцна до 15 јануари, раководителите на секторите или раководителите на
одделенијата, доставуваат предлог на годишни потреби за спроведување на постапки
за јавни набавки за стоки, услуги и работи за потребите на својот сектор/одделение за
тековната година во пишана или во електронска форма.
Планот за јавни набавки се изготвува согласно Законот за јавни набавки и
Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот
план за јавни набавки.
Планот за јавните набавки се носи врз основа на утврдените извори за
финансирање. Договорниот орган донесува план за своите вкупни потреби за набавки
во тековната година по видови на стоки, услуги и работи според Општиот поимник за
јавни набавки, со кој го определува и очекуваниот почеток на постапката, проценетата
вредност на договорот и видот на постапката за доделување на договорот.
Во текот на буџетската година, договорниот орган може по потреба планот за
јавните набавки да го измени или дополни согласно Законот за јавните набавки и
Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот
план за јавни набавки. За таа цел се користи истата процедура што се користи за
подготвување и донесување на план за јавни набавки.
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4.2 Реализација на планот за јавни набавки
Р.бр.

Тек на работа

Работна инструкција
Врз основа на Годишниот план за јавни набавки за отпочнување на постапка за
јавна набавка потребно е да се изготви барање за отпочнување на постапка за
доделување на договор за јавна набавка во кое се утврдуваат:

1.

Барање за отпочнување и
спроведување на постапка
за доделување на договор за
јавна набавка







предметот (видот) и количината на набавката,
износот и изворот на средствата потребни за реализација на договорот,
начинот и постапката за доделување на договорот за јавна набавка и
се назначуваат претседателот и членовите на комисијата за јавна
набавка, нивниот број и нивните заменици, како и
ангажирање на надворешни стручни лица, доколку е потребно кои и
помагаат на комисијата при проверување и евалуација на техничките,
финансиските и други работи поврзани со понудите и немаат право да
одлучуваат.

Барањето се доставува до Одделението за јавни набавки/лицето за јавни
набавки (ако нема организационен облик)

2.

Изготвување и одобрување
на одлука за јавна набавка

Врз основа на барањето Одделението за јавни набавки/лицето за јавни набавки
изготвува нацрт одлука за јавна набавка која ја доставува до раководителот на
секторот за финансиски прашања заради проверка и одобрување.
Доколку Одлуката за јавна набавка е во ред истата се доставува до одговорното
лице за потпис/донесување.

3.

Доставување на
потпишаната одлука за јавна
набавка од одговорното
лице

Потпишаната одлука за јавна набавка се доставува до архивата, одделението
за јавни набавки/лицето за јавни набавки и до сите назначени членови и
заменици на комисијата и ангажираните надворешни стручни лица.

4.

Изготвување тендерска
документација и оглас

5.

Објавување оглас

Комисијата за јавни набавки

6.

Одделението за јавни набавки/лицето за јавни набавки изготвува оглас и
тендерска документација која задолжително содржи технички спецификации на
предметот на договорот за јавна набавка и информации за начинот на
подготовка и рокот за поднесување на понудите.
Лицето задолжено за јавни набавки ги објавува огласите преку ЕСЈН, согласно
Правилник за начинот на користење на ЕСЈН. Со објавување на огласот
започнува постапката за доделување на договор за јавна набавка.
Во зависност од постапката за доделување на договорот за јавна набавка
комисијата за јавна набавка утврдена со одлуката за јавна набавка ги врши сите
работи согласно Законот за јавните набавки:
-спроведува
технички
дијалог
со
економските
оператори,
-отворање на понудите,
-водење на записник,
-утврдување на способноста на економските оператори,
-утврдување на избрани кандидати,
-проверување на техничките понуди поднесени од понудувачите во врска со
условите и барањата од техничките спецификации или од описната
документација,
-проверување на финансиските понуди поднесени од понудувачите во врска со
цената, соодветни финансиски и други услови утврдени со тендерската
документација,
-утврдување на неприфатливи понуди, како и причините заради кои тие понуди
се сметаат за неприфатливи,
-утврдување на прифатливи понуди,
-предлагање на најповолната понуда,
-подготвување на извештај за спроведената постапка,
-известување на учесниците во постапката за исходот од соодветната постапка
и
-други работи согласно со овој закон.
Комисијата е должна да постапува согласно со Кодексот на однесување при
спроведување на јавните набавки.

7.

Изготвување на предлог
одлука за најповолна понуда

По спроведената постапка, а врз основа на Извештајот од спроведената
постапка, одделението за јавни набавки/лицето за јавни набавки изготвува
предлог одлука за избор на најповолна понуда или одлука за поништување на
постапка.
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Доколку одлуката е во ред се доставува до одговорното лице за да ја одобри и
донесе.

8.

Документирање на
постапките за јавни набавки

9.

Изготвување на договор за
јавна набавка

Одделението за јавни набавки/лицето за јавни набавки ги презема сите
неопходни мерки за документирање на спроведувањето на постапките за
доделување на договор за јавна набавка. За таа цел се води досие на постапки.
По завршување на постапката за јавна набавка, доколку е избран најповолен
понудувач, одделението за јавни набавки/лицето за јавни набавки го изготвува
договорот за јавна набавка врз основа на моделот на договор од тендерската
документација и во координација со лицата кои ја иницирале постапката.
Изготвениот договор за јавна набавка се доставува до раководителот на
секторот за нормативно-правни работи и до раководителот на секторот за
финансиски прашања и други овластени лица заради проверка и одобрување.
Доколку договорот за јавна набавка е во ред, истиот се доставува до
одговорното лице на договорниот орган за потпис.

10.

Проверка и одобрување на
договорот за јавна набавка

11.

Достава на заверен договор

Заверениот договор за јавна набавка се испраќа до избраниот понудувач
односно носител на набавка на потпис и заверка.

12.

Реализација на договорот

Секторот за финансиски прашања ја следи реализацијата на договорот, односно
следи дали реализацијата се врши во согласност со одредбите на договорот и
врши контрола на фактурирањето и исплатите.

5. ИНТЕРНА КОНТРОЛА И РИЗИЧНИ ТОЧКИ


Раководителите на секторите или одделение мора навремено да ги
доставуваат барањата за потреба и отпочнување на постапка за
доделување на договор за јавна набавка.



Ненавременото доставено барање за потреба и отпочнување на
постапка за доделување на договор за јавна набавка ќе влијае и на
навременото изготвување на одлуката за потреба од јавна набавка и на
целокупната тендерска документација.



Комисијата за јавни набавки при спроведувањето на постапката за јавна
набавка има обврска да ги почитува одредбите од Законот за јавните
набавки.



Секоја јавна набавка за доделување на договор која што се спроведува
мора да биде предвидена во планот за јавни набавки.



Оваа процедура не се однесува на случаите кога договорниот орган има
потреба од доделување на договор за јавна набавка, а за кои не се
применува Законот за јавни набавки.

5.1 Избегнување или надминување на ризичните точки


Назначување на стручна комисија за јавни набавки,



Советување на комисијата за јавни набавки од страна на одделението за јавни
набавки/лицето за јавни набавки



Вклучување на секторите кои имаат потреба од јавна набавка во
подготвувањето на тендерската документација во поглед на техничките
спецификации и други податоци кои се потребни за изготвувањето на
тендерската документација,
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Вклучување на стручни лица за подготвување на тендерска документација
(технички спецификации) во зависност од видот на набавката и



Координација помеѓу секторите/одделенијата при изготвување на договорите за
јавни набавки.

Broj 09-465/1
10.05.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.
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Шема на процедура за постапки за јавни набавки
Годишен план за
јавни набавки

Одлука за јавна
набавка

Извештај за текот
на е-аукцијата

Е-аукција

Извештај од
спроведената
постапка

Одлука за избор
на најповолна
понуда

Тендерска
документација

Објава ЕСЈН /
Службен весник /
TED

Записник од
отварањето на
понудите

Доставување на
понуди и
отварање на
понуди

Известување на
понудувачите

Склучување на
Договор/Анекс на
договор
Реализација на
договор
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Прилог 1
Република Македонија
Општина Демир Капија

ДО
______________________, лице задолжено за јавни
набавки
Предмет: Барање за потреба и отпочнување на постапка
за доделување на договор за јавна набавка
Ве известуваме дека за потребите на Секторот за _______________________,
потребно е да изготвите предлог одлука за јавна набавка која ќе ги содржи
следните елементи:

1.

Предметот (видот) и количината на
набавката

2.

Износот и изворот на средствата
потребни за реализација на
договорот

3.

Начинот и постапката за
доделување на договорот за јавна
набавка

4.

Предлог за назначување
претседател и членови на
комисијата за јавна набавка и
нивните заменици

5.

Предлог за ангажирање на
надворешни стручни лица, кои ќе
помагаат на комисијата при
проверување и евалуација на
техничките, финансиските и други
работи поврзани со понудите а ќе
немаат право да одлучуваат

Предлог одлуката потребно е да ја доставите до градоначалникот заради
донесување, а потпишаната одлука потребно е да ни ја доставите.
РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР,
_________________________
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Прилог 2

Република Македонија
Општина Демир Капија

До:

ПРЕДМЕТ: Нарачка

Почитувани,
Врз основа на склучен договор за набавка на ________________________бр.
___________________, од _____________ година, Ве молиме во рок од
__________ дена да ги доставите следниве стоки /услуги:
Предмет на нарачка:
Количина:
Цена:
Боја:
Димензии:
(Може да се дополни и менува во зависно од тоа за каков предмет на набавка
се работи)
Со почит,
РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА ________,
(Овластено лице за преземање на финансиски обврски)

_____________________________________

Изготвил:
Контролирал:

