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Огласи  
 

нот на уплатата на месечниот бруто-приход од Фондот 
за здравственото осигурување за месецот за кој му е 
уплатен приходот, во денари, на соодветна уплатна 
сметка на Министерството за здравство, во рамки на 
трезорската сметка. 

9. Најповолните понудувачи на кој ќе им се доделат 
лиценци ќе склучат Договор за лиценца со Министер-
ството за здравство, врз основа на кој по завршувањето 
на постапката ќе склучат и Договор со Фондот за 
здравственото осигурување. 

10. Лиценците за вршење на здравствената дејност 
согласно оваа одлука ќе се доделат за период од трие-
сет и пет години, при што рокот отпочнува да тече од 
датумот наведен во Договорот за лиценца. 

11. Постапката за доделување на лиценца ќе ја 
спроведе Комисија за спроведување на постапката за 
доделување на лиценца, формирана од страна на ми-
нистерот за здравство.  

12. Постапката за доделување на лиценца ќе се 
спроведе во рок од 240 дена од денот на објавувањето 
на јавниот повик. 

13. Висината на надоместокот за издавање на тен-
дерската документација изнесува 1.500,00 денари.  

14. Тендерската документација со уплатен надомест 
за издавање на тендерска документација сите заинтере-
сирани правни и физички лица ќе можат да ја подигнат 
од Министерството за здравство, ул. „50-та Дивизија“ 
бр. 14, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, 
најдоцна до 26 дена по објавувањето на јавниот повик 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“. 

 
           Комисија за спроведување на постапката за  
                         доделување на лиценца 

 
 

К О Н К У Р С И  
 
  

К О Н К У Р С 
за именување на извршители 

 
Врз основа на членовите 34 и 74 од Законот за из-

вршување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), Министерство-
то за правда распишува Конкурс за именување на 
тројца извршители на местото на извршителите на кои 
им престана должноста извршител, за: 

- подрачјето на Основниот суд Тетово – еден из-
вршител на местото на извршителот Санида Јашар; 

-  подрачјето на Основниот суд Куманово, Основ-
ниот суд Кратово и Основниот суд Крива Паланка – 
еден извршител на местото на извршителот Драган 
Алексиќ;   

- подрачјето на Основниот суд во Прилеп и Основ-
ниот суд во Крушево – еден извршител на местото на 
извршителот Менка Мицеска. 

1. Кандидатот за извршител треба да ги исполнува 
условите предвидени во членот 33 од Законот за из-
вршување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 72/16, 142/16,  233/18 и 14/20), и тоа:  

1. да е државјанин на Република Северна Македо-
нија 

2. да е деловно способно и да има општа здравстве-
на способност, што се докажува со уверение издадено 
од надлежна здравствена установа од областа на ме-
дицина на трудот; 

3. да е дипломиран правник со завршено четириго-
дишно високо образование на правни студии или дип-
ломиран правник со стекнати 300 кредити на правни 
сутдии според Европскиот кредит-трансфер систем 
(ЕКТС); 

4. да има положено правосуден испит;  
5. да има положен испит за извршител; 
6. да има работно искуство на правни работи нај-

малку пет години по завршувањето на правни студии 
VII/1 степен или 300 кредити на правни студии според 
Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС); 

7. активно да го владее македонскиот јазик; 
8. да не е осуден со правосилна судска одлука на 

безусловна казна затвор над шест месеци, или да не му 
е изречена казна забрана за вршење на професија, деј-
ност или должност; 

9. да даде изјава пред нотар дека ќе обезбеди опре-
ма и простор кои се потребни и соодветни за вршење 
на извршни работи и  

10. да даде изјава пред нотар за својата имотна сос-
тојба, со сите последици од давање на лажен исказ. 

2. Заинтересираните кандидати кон пријавата треба 
да приложат: кратка биографија, уверение за државјан-
ство, уверение за деловна способност, лекарско увере-
ние за општата здравствена состојба издадено од над-
лежна здравствена установа од областа на медицина на 
трудот кое не е со изминат рок од 12 месеци, диплома 
за завршен правен факултет, уверение за завршен пра-
вен факултет, доказ за работно искуство односно пот-
врда за работно искуство на правни работи по завршу-
вање на правни студии, уверение за положен испит за 
извршител, уверение за положен правосуден испит, 
уверение за неосудуваност, уверение дека не му е изре-
чена казна забрана за вршење на професијата изврши-
тел, изјава заверена кај нотар дека ќе обезбеди опрема 
и простор кои се потребни и соодветни за вршење на 
извршните работи и изјава заверена кај нотар за својата 
имотна состојба. 

3. Рокот за пријавување на заинтересираните канди-
дати е 15 дена, сметано од денот на објавување на Кон-
курсот во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“.  

4. Пријавите со прилози (во оригинал или фотоко-
пии заверени кај нотар) со кои се докажува дека се ис-
полнети условите за именување на извршител, предви-
дени во членот 33 од Законот за извршување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 
142/16, 233/18 и 14/20), се поднесуваат писмено до Ко-
мората на извршители на Република Северна Македо-
нија. 

5. Извршителот кој ќе биде именуван на местото на 
извршителот чија должност престанала ќе ги преземе 
предметите и ќе продолжи со работа во канцеларијата 
на извршителот чија должност престанала. 

 
                                             Министер за правда, 
                                          м-р Бојан Маричиќ, с.р.  

__________ 
  

К О Н К У Р С 
за именување нотари 

 
Врз основа на член 11 од Законот за нотаријатот 

(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16  и 233/18) и 
член 2 од Правилникот за бројот и распоредот на служ-
бените седишта и службените подрачја за кои се име-
нуваат нотарите („Службен весник на РМ“ бр. 226/16), 
Министерството за правда го распишува четириесет и 
третиот Конкурс за именување на нотари за следните 
нотарски седишта:       

- едно нотарско место со службено седиште на под-
рачјето на Основниот суд во Охрид   

- едно нотарско место со службено седиште на под-
рачјето на Основниот суд во Струга 

- едно нотарско место со службено седиште на под-
рачјето на Основниот суд во Тетово 


