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ОТВОРЕН ПОВИК број 03/2019 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ  НА ПОНУДИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

БРОКЕРСКИ УСЛУГИ ОД СТРУЧНО ЛИЦЕ ОД ОБЛАСТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО  

Државна Видеолотарија на Република Македонија утврди потреба од ангажирање на надворешно стручно 
лице од областа на осигурувањето. 

  

За таа цел објавуваме отворен повик со покана за доставување на понуди за : 
 
❖ Склучување на договор за користење на брокерски услуги од стручно лице од областа на 

осигурувањето во текот на постапка за доделување на договор за јавна набавка за осигурување, 
како и користење на професионални и стручни услуги во текот на осигурувањето.  
 

 

Понудувачите потребно е да достават понуда за извршување на брокерски услуги од областа на 

осигурувањето и тоа за:  

   

❖ Учество во изработка на потребната техничка спецификација за доделување на договор за јавна 

набавка за осигурување; 

❖ Давање професионално и стручно мислење како и давање помош во врска со техничките и 

другите работи, поврзани со осигурувањето. 

❖ Давање професионална и стручна помош, како и преземање дејствијата потребни во текот на 

евентуалните постапки пред осигурителните друштва во врска со реализирање на побарувања 

по осигурен штетен настан. 

❖ Услугите извршителот да ги дава без паричен надомест 

 

 

❖ Со избраниот понудувачи, корисникот на услугата ќе склучи договор. 

❖ ДВЛМ го задржува правото да не склучи договор за користење на брокерски услуги од 

стручно лице од областа на осигурувањето 

 

Сите заинтересирани страни, Ве молиме вашите понуди (во затворени коверти со назнака “ЗА 

ОТВОРЕН ПОВИК 03/2019 – СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА БРОКЕРСКИ 

УСЛУГИ ОД СТРУЧНО ЛИЦЕ ОД ОБЛАСТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО “) да ни ги доставите преку 

архивата на:  

Државна Видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустриа ДОО Скопје, 

со седиште на ул. „8-ма Ударна Бригада“ број 14, 1000 Скопје, 

 

Рок за доставување на понуди e 3 (три) дена, од денот на објавување на Огласот на интернет 

страната на ДВЛМ.                                                    

                                                                                     Комисија за спроведување на јавен повик 


