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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

903. 
Врз основа на членот 16 став 3 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македонија" 
број 82/18), Собранието на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 27 март 2019 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  НА  СТАТУТОТ НА  
УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ - СКОПЈЕ 
 
1. Собранието на Република Северна Македонија дава 

согласност на Статутот на Универзитетот „Мајка Тереза” 
– Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

    
Бр. 08 - 2151/1 Претседател на Собранието 

27 март 2019 година на Република Северна 
Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 
__________ 

904. 
Врз основа на членот 16 став 3 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 82/18), Собранието на Република Север-
на Македонија, на седницата одржана на 27 март 2019 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  

- БИТОЛА 
 
1. Собранието на Република Северна Македонија 

дава согласност на Статутот на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-2152/1 Претседател на Собранието 

27 март 2019 година на Република Северна  
Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

  Стр. 
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ворите за јавни набавки на услуги... 20 
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бавки................................................... 23 

 Огласен дел....................................... 1-104 

 
 
905. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Републи-

ка Северна Македонија и членот 43 став 2 од Законот за 

Народниот правобранител („Службен весник на Републи-

ка Македонија" број 60/2003, 114/2009, 181/16, 189/16 и 

35/18), Собранието на Република Македонија, на седница-

та одржана на 27 март 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПШТИТЕ АКТИ 

НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

 

Член 1 

Собранието на Република Северна Македонија дава 

согласност на: 

- Правилникот за изменување и дополнување на Пра-

вилникот за организација и делокруг на работата на 

Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен 

механизам, Посебните одделенија и Канцелариите на На-

родниот правобранител и на 

- Правилникот за изменување и дополнување на Пра-

вилникот за систематизација на работните места во 

Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен 

механизам, Посебните одделенија и Канцелариите на На-

родниот правобранител. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува  во сила со денот на објавувањето 

во „Службен  весник на Република Северна Македонија". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

    

Бр. 08 – 2176/1 Претседател на Собранието 

27 март 2019 година на Република Северна 

Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

__________ 

906. 

Врз основа на членот 16 став 6 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 

број 96/18), Собранието на Република Северна Македо-

нија, на седницата одржана на 27 март 2019 година, до-

несе 
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СТАТУТАРНА ОДЛУКА  

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И   ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

СТАТУТОТ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Собранието на Република Северна Македонија 

дава согласност на Статутарната одлука за изменување 

и дополнување на Статутот на Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-2153/1 Претседател на Собранието 

27 март 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

907. 

Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенција за енергетика на Република Македонија 

(„Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр. 62/05, 

41/14 и 83/18), Владата на Република Северна Македо-

нија, на седницата одржана на 19 март 2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗ-

ВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕР-

ГЕТИКА  НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Ре-

публика Северна Македонија за 2018 година,  бр.02-

94/4 од 13.2.2019 година донесен од Управниот одбор 

на Агенцијата за енергетика на Република Северна Ма-

кедонија, на седницата одржана на 13.2.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1809/1 Заменик на претседателот 

19 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

908. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 19 март 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-

СТВЕНА УСТАНОВА ,,ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА“ 

-СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа „Завод за превенција,лекување и 

рехабилитација на хронични респираторни неспеци-

фични и алергиски заболувања“- Отешево му преста-

нува користењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавнатa здравстве-

на установа „Завод за нефрологија“-Струга. 

 

Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа „Завод 

за превенција,лекување и рехабилитација на хронични 

респираторни неспецифични и алергиски заболувања“- 

Отешево склучува договор со директорот на Јавната 

здравствена установа „Завод за нефрологија“-Струга, 

со кој се уредуваат  правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1887/1 Заменик на претседателот 

19 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

909. 

Врз основа на член 55 став (13) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 24/19), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО НА МИСЛЕЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  

НА ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на по-

стапка со преговарање без објавување на оглас. 

 

Член 2 

Барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас се поднесува 

на хартија во бела боја во А4 формат.  

Формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавува-

ње на оглас се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 април 2019 година. 

 

       Бр. 02-3080/1  

22 март 2019 година Министер за финансии, 

           Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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910. 

Врз основа на член 31 став (11) од Законот за јавни-

те набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 24/19), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ  

СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на корис-

тење на Електронскиот систем за јавни набавки (во на-

тамошниот текст: ЕСЈН).  

 

Член 2 

ЕСЈН го сочинуваат електронска опрема, средства и 

програми што овозможуваат далечинска комуникација 

и размена на податоци и е достапен на интернет.  

 

Член 3 

Инфраструктурата на ЕСЈН е поставена на виртуел-

на платформа сместена во дата центар со стандарди за 

највисока безбедност на податоците и информациите 

на корисниците. 

ЕСЈН содржи систем за заштита од штетни соф-

тверски програми, врши проверка при секој прием на 

податоци и редовно се надградува со најновите дефи-

ниции на штетни софтверски програми. 

ЕСЈН содржи огнени ѕидови за заштита на внат-

решните сегменти од надворешен пристап, кои се кон-

фигурирани на начин што секој пристап и протокол кој 

не е потребен за функционирање на ЕСЈН е оневозмо-

жен. 

По потреба се користи и далечински пристап до 

серверите и до апликацијата преку виртуелна приватна 

мрежа (VPN). Пристапот го обезбедува носителот на 

набавката каде што е поставен ЕСЈН. 

 

Член 4 

Договорните органи и економските оператори по-

полнуваат веб формулар кој е составен дел од ЕСЈН. 

Договорните органи ги доставуваат податоците од веб 

формуларот, во хартиена форма со потпис и печат или 

електронски потпишани во електронска форма до Би-

рото за јавни набавки, за проверка и активирање на ло-

калниот администратор на договорниот орган.  

Економските оператори по пополнување на веб 

формуларот на ЕСЈН добиваат про-фактура за надо-

месток за користење. По евидентирање на извршената 

уплата, профилот на економскиот оператор е регистри-

ран на ЕСЈН.  

На  ЕСЈН се регистрира секој економски оператор, 

подизведувач или член на група кој сака да учествува 

на јавни набавки. 

Член 5 

Во рамките на секој регистриран договорен орган и 

економски оператор може да има повеќе корисници. 

За најава, користење на функционалностите и пре-

земање дејствија преку ЕСЈН секој корисник употребу-

ва свое корисничко име и лозинка. Корисникот може 

да ја промени лозинката што му ја генерира ЕСЈН, но 

не и неговото корисничко име. 

Секое лице кое се регистрира како корисник на 

ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистра-

ција се запознава и се согласува дека ќе ги почитува 

општите правила и услови за користење на ЕСЈН како 

и дека неговата е-маил адресата може да се користи за 

испраќање на групни известувања за новини и надград-

би на системот, известувања за технички проблеми и 

слично. 

Локалниот администратор кај договорниот орган и 

економскиот оператор врши активирање и деактивира-

ње на останатите корисници. 

Покрај локален администратор, кај договорниот ор-

ган треба да се регистрираат: единица за јавна набавка, 

комисија за јавна набавка и одговорно лице.  

Локалниот администратор кај договорниот орган 

соодветено регистрира, активира и деактивира корис-

ници што вршат ревизија на работата на договорниот 

орган, кои можат само да ги прегледуваат документите 

од постапките, без да имаат можност да бришат, мену-

ваат или прикачуваат документи. 

 

Член 6 

За обезбедување тајност и заштита на обработката 

на личните податоци, ЕСЈН воспоставува и применува 

организациски и технички мерки, согласно прописите 

за заштита на лични податоци. 

 

Член 7 

Следењето на системот за јавни набавки и управу-

вање со ЕСЈН го врши главен систем администратор. 

Главниот систем администратор ги извршува следниве 

работи: 

- aктивира/деактивира договорни органи и економ-

ски оператори, и менува нивни општи податоци; 

- aктивира/деактивира внатрешни корисници на до-

говорни органи и економски оператори и менува нивни 

податоци; 

- уредува, брише, менува статуси на огласи и извес-

тувања, согласно со овластувањата; 

- презакажува е-Аукции и менува статуси на елек-

тронски постапки во случај на технички проблем или 

по известување од Државната комисија по јавни набав-

ки и 

- по потреба врши анализа на логови и записи од 

базата на податоци на ЕСЈН со цел утврдување на неп-

равилности при користењето на системот. 
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Главниот систем администратор на ЕСЈН овозмо-

жува пристап до системот на Државната комисија за 

жалби по јавни набавки, Управниот суд, Вишиот упра-

вен суд и на други надлежни органи согласно закон.  

 

Член 8 

ЕСЈН врши шифрирање на понудите и оневозможу-

ва нивно дешифрирање сé до денот и часот на отвора-

њето на понудите, а за време на спроведувањето на 

електронските аукции ЕСЈН го оневозможува открива-

њето на идентитетот на учесниците на електронската 

аукција. 

ЕСЈН обезбедува интегритет и доверливост на це-

локупната документација во врска со постапките за јав-

ни набавки. 

Комуникацијата помеѓу корисниците и ЕСЈН се од-

вива на апликативно ниво преку шифрирана (SSL) ко-

муникација. 

 

Член 9 

Во постапките водени со користење на електронски 

средства преку ЕСЈН, се употребува квалификуван сер-

тификат за електронски потпис согласно прописите за 

електронски потпис. 

Со квалификуван сертификат за електронски пот-

пис, се потпишуваат документите што самиот економ-

ски оператор ги составува. Останатите документи кои 

се бараат во постапката, а кои се издадени од други ор-

гани се приложуваат во оригинална електронска форма 

или во скенирана форма доколку се издадени во хар-

тија. 

 Доколку електронскиот потпис кој е содржан во 

понудата е издаден од странски издавач, потребно е из-

давачот да биде авторизиран (регистриран) во земјата 

на потекло како официјален издавач на квалификувани 

сертификати за електронски потписи.  

При проверка на документите потпишани со елек-

тронски потпис, за време на потпишување на докумен-

тот се смета времето на аплицирање на електронски 

потпис на самиот документ.  Електронски потпис треба 

да биде валиден до крајниот рок за поднесување на по-

нудите, пријавите за интерес или пријавите за учество. 

 

Член 10 

Договорниот орган го користи ЕСЈН за преземање 

на следните дејствија: 

- објавување и изменување на годишниот план за 

јавни набавки; 

- објавување и спроведување на технички дијалог; 

- објавување претходно информативно или перио-

дично индикативно известување; 

- објавување на оглас за јавна набавка за мала јавна 

набавка, поедноставена отворена постапка, отворена 

постапка, ограничена постапка, постапка со преговара-

ње со објавување на оглас, конкурентна постапка со 

преговарање, конкурентен дијалог, партнерство за ино-

вации; 

- објавување оглас за конкурс за избор на идејно ре-

шение; 

- објавување оглас за воспоставување на квалифи-

кациски систем; 

- објавување на оглас за воспоставување на јавно 

приватно партнерство како концесија за јавни работи и 

јавни услуги; 

- објавување на тендерска документација; 

- објавување на известување за измени и дополни-

телни информации во постапката; 

- објавување на известување за доброволна прет-

ходна транспарентност; 

- објавување на одговори на прашања поставени од 

економските оператори во постапката за доделување 

на договор за јавна набавка; 

- отворање и евалуација на понудите или пријавите 

за учество во постапката за доделување на договор за 

јавна набавка; 

- водење на записник за отворањето на понудите и 

подготвување на листи и извештаи за спроведените по-

стапки согласно со законот; 

- испраќање на покани до избраните кандидати сог-

ласно со законот; 

- поставување на прашања и барање на појаснувања 

и дополнувања на документите во текот на евалуација-

та на понудите или пријавите за учество; 

- подготвување, донесување, испраќање и објавува-

ње на одлуки во врска со извршената  претквалифика-

ција, доделувањето на договорот за јавна набавка, 

склучувањето на рамковна спогодба или поништување-

то на постапката за доделување на договор за јавна на-

бавка; 

- спроведување на електронска аукција; 

- барање на документација за докажување на спо-

собност од најповолниот понудувач; 

- креирање и објавување на негативни референци;   

- доставување на одговор по жалбa; 

- оформување и чување на досие за постапката за 

доделување на договор за јавна набавка или склучува-

ње на рамковна спогодба; 

- објавување на известување за склучен договор; 

- објавување на известување за поништување на по-

стапката; 

- објавување на известување за измена на договорот 

за време на неговата важност; 

- објавување на квартални евиденции и 

- објавување на известување за реализиран договор. 
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При пополнување на огласите и известувањето за 

технички дијалог, договорниот орган ја избира соод-

ветната категорија на набавка заради испраќање ин-

формација до сите регистрирани економски оператори 

за категоријата на набавка за која е објавен нов оглас 

или известување со цел обезбедување на поголема кон-

куренција.  

 

Член 11 

Регистрираниот економски оператор го користи 

ЕСЈН за преземање на следните дејствија: 

- добивање информации за нови огласи и известува-

ња за технички дијалог по е-пошта и во сандачето на 

ЕСЈН, за три или повеќе основни категории; 

- учество на технички дијалог објавен на ЕСЈН; 

- преземање на тендерска документација; 

- поставување на прашања и добивање на одговори 

во постапката за доделување на договор за јавна на-

бавка; 

- доставување на понуда или пријава за учество, ка-

ко и на бараната документација; 

- доставување на потврда на интерес; 

- доставување на понуда во форма на електронски 

каталог; 

- одговарање на прашања поставени од договорниот 

орган во текот на евалуација на понудите; 

- учество на електронска аукција; 

- доставување на документи за утврдување на спо-

собност; 

- учество на електронски пазар за мали јавни на-

бавки; 

- доставување на жалба и 

- преглед на целокупното досие од постапката во 

периодот на жалба, како и преглед на документацијата 

од постапките и аукциите на кои учествувал. 

При доставување на понудата преку ЕСЈН, внесена-

та цена на веб апликацијата треба да биде иста со цена-

та во образецот на понудата. 

 

Член 12 

При регистрација на домашните економски опера-

тори на ЕСЈН, податоците од нивната регистрација во 

Централниот регистар на Република Северна Македо-

нија, автоматски се превземаат на корисничкиот про-

фил на тој економски оператор на ЕСЈН.  

Регистрираниот економски оператор може да купи 

документи од Централниот регистар на Република Се-

верна Македонија преку услугата „Единствен документ 

за јавни набавки„ (ЕДЈН) која е овозможена преку 

ЕСЈН. Во овој случај ЕСЈН преку сервисот воспоставен 

со Централен регистар на Република Северна Македо-

нија ја регулира валидноста на документите со кои се 

докажува дека не треба да биде исклучен од поста-

пката. Економскиот оператор документите кои лично 

ги издава и останатите документи кои се издадени од 

други надлежни органи, а не се дел од ЕДЈН, ги прика-

чува во соодветното поле при поднесување на пону-

дата. 

 

Член 13 

Комуникацијата во ЕСЈН се спроведува преку: 

- испраќање на пораки кои ЕСЈН автоматски или 

полуавтоматски (со можност за уредување) ги генерира 

по преземање на одредено дејствие или пораки соста-

вени и испратени од корисник преку соодветен модул 

во ЕСЈН до електронското сандаче на ЕСЈН и регис-

трираната адреса на е-пошта на друг корисник; 

- испраќање или зачувување на пораката во елек-

тронското поштенско сандаче за испратена/примена 

електронска пошта, кое му стои на располагање на се-

кој регистриран корисник и 

- со објавување на податоците на јавниот дел од веб 

локацијата. 

Доставата на пораката се смета за успешно изврше-

на со нејзино поставување во електронското поштен-

ско сандаче на ЕСЈН на корисникот. За време на прием 

на една порака во електронското поштенско сандаче на 

примателот се смета времето кое се појавува како вре-

ме на испраќање во електронското поштенско сандаче 

на ЕСЈН на испраќачот. 

ЕСЈН го евидентира економскиот оператор и вре-

мето во кое извршил преземање на тендерска докумен-

тација. При секое објавување на известување за измени 

и дополнителни информации во постапката, ЕСЈН ав-

томатски испраќа е-порака со известување за направе-

ната измена само до економскиот оператор кој прет-

ходно ја презел тендерската документација. 

Секое испраќање/прием на документ и поставувања 

на прашање/одговор во комуникацијата помеѓу дого-

ворниот орган и економскиот оператор, ЕСЈН го пот-

врдува со автоматско испраќање на известување и на-

ведување на точното време во електронското поштен-

ско сандаче на ЕСЈН. 

ЕСЈН оневозможува прием на понуди кои се доста-

вуваат по истекот на крајниот рок определен за нивно 

поднесување, при што системот автоматски генерира и 

доставува порака до електронското поштенско сандаче 

на испраќачот економскиот оператор кој задоцнил со 

доставувањето на понудата.  

Сите огласи, известувања за технички дијалог и из-

вестување за измени и дополнителни информации во 

постапката кои се испратени до ЕСЈН  до 15:30 часот 

се објавуваат истиот ден.  

Поставувањето на прашање/одговор помеѓу еко-

номските оператори и договорните органи може да се 

објави/постави/одговори најдоцна до 15:30 часот во за-

конски утврдените рокови.  
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ЕСЈН автоматски го оневозможува објавувањето на 

нов оглас за јавна набавка на договорни органи кои не 

ги почитуваат обврските за објава на известувања како 

и подмирување на надоместокот за користењето на 

системот.   

На договорниот орган ќе му биде овозможено да 

објави оглас по автоматска проверка на ЕСЈН за испол-

нување на обврските.  

 

Член 14 

Во текот на евалуацијата, ЕСЈН автоматски ги 

пресметува бодовите за елементот цена во случај на ко-

ристење на критериумот на најдобар однос помеѓу це-

ната и квалитетот или при користење на пристапот на 

исплатливост. Доколку критериум за доделување на 

договор за јавна набавка е најниска цена ЕСЈН прави 

автоматско рангирање на понудувачите. Доколку две 

или повеќе понуди имаат иста цена, прво рангиран ќе 

биде оној понудувач кој прв ја поднел понудата. Доде-

лените бодови од страна на Комисијата за јавни набав-

ки за елементите кои не се бодуваат по формула се вне-

суваат во соодветните полиња на ЕСЈН. 

ЕСЈН автоматски ги рангира понудувачите според 

вкупниот број на бодови. Доколку две или повеќе по-

нуди имаат ист број на вкупни бодови, ЕСЈН ќе ја ран-

гира на прво место онаа понуда која прва го постигна-

ла најголемиот број на бодови, по спроведена аукција. 

Во случај на ист број вкупни бодови кога не се спрове-

дува аукција, ЕСЈН го рангира на прво место оној по-

нудувач кој прв ја поднел понудата.  

 

Член 15 

Преку ЕСЈН може да се спроведе електронска аук-

ција како последна фаза на постапката која претходно е 

спроведена преку ЕСЈН. 

Предмет на електронска аукција е цената на пону-

дата изразена во апсолутен износ или во проценти. 

До почетокот на електронската аукција може да се 

изврши промена на информациите и повторно да се за-

каже електронска аукција со што преку ЕСЈН се испра-

ќа нова порака до понудувачите чии понуди се прифат-

ливи.  

Доколку во постапката со електронска аукција кри-

териум е најниска цена, тогаш како почетна цена во 

ЕСЈН автоматски се поставува најниската цена од сите 

понуди што претходно се евалуирани и прифатени за 

учество на електронската аукција. 

Доколку како критериум за избор на најповолна по-

нуда се користат најдобар однос помеѓу цената и ква-

литетот или трошоци во животниот век а договорниот 

орган одлучил да спроведе електронска аукција. Коми-

сијата за јавни набавки прави целосна евалуација на 

поднесените понуди и почетна ранг листа, при што до-

делува бодови за секој елемент, пред закажување на 

електронската аукција. Во овој случај понудувачите ги 

намалуваат своите првично поднесени цени, додека бо-

довите доделени за останатите елементи остануваат 

непроменети. 

Договорниот орган преку ЕСЈН закажува електрон-

ска аукција при што  го определува денот и часот на за-

почнување и затворање на аукцијата, минималните и 

максималните прагови на намалување кои се дозволе-

ни во процесот на негативно наддавање, за што ги по-

канува  понудувачите кои доставиле прифатливи пону-

ди и кои се регистрирани во ЕСЈН. Во поканата се на-

ведува и исходот од целосната евалуација на соодвет-

ната првична понуда на понудувачот до кој се испраќа 

поканата. 

Поканата за учество на електронската аукција се 

испраќа истовремено и до корисникот кој ја поднел по-

нудата на ЕСЈН и до регистрираната адреса на е-пошта 

на економскиот оператор. 

Почетната цена за негативното наддавање се гене-

рира на ЕСЈН врз основа на првично поднесените цени 

од прифатливите понуди.  

Минималното времетраење на една електронска 

аукција е 15 минути. На ЕСЈН не може да се спроведе 

електронска аукција за време на државни празници и 

неработни денови како ни да започне пред 08.00 и по 

16.00 часот. 

За време на електронската аукција, доколку теков-

ната цена на електронската аукција се изедначи или 

спушти под утврдените минимални и максимални пра-

гови кои се дадени од страна на договорниот орган, 

учесниците можат да вршат намалувања надвор од ми-

нималните и максимални прагови. 

ЕСЈН автоматски го продолжува времето за нега-

тивно наддавање за дополнителни три минути, секогаш 

кога во последните три минути од времето определено 

за негативно наддавање се поднесе нова цена. ЕСЈН 

врши континуирано автоматско продолжување на вре-

мето за дополнителни три минути се додека во послед-

ните три минути се доставува нова цена. 

Електронската аукција автоматски се затвора до-

колку во последните три минути не се достави нова 

цена. 

Продолжувањето на електронската аукција за до-

полнителни три минути, не влијае врз текот на друга 

електронска аукција каде што учествува ист економски 

оператор, доколку настане временско преклопување на 

истите. 

 

Член 16 

Кога предметот на договорот за доделување на јав-

на набавка е делив, за секој дел од предметот на набав-

ката преку ЕСЈН се определува датум и час на започну-

вање и завршување на електронската аукција, односно 

за секој дел се спроведува посебна електронска аукција 

која не може да се закаже во исто време за различни 

делови од иста постапка за јавна набавка. 
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Член 17 

Доколку настане технички проблем, техничка 

грешка, пад или недостапност на ЕСЈН, при што еко-

номските оператори се оневозможени од учество на 

постапка која се спроведува со користење на електрон-

ски средства или учество на електронска аукција, глав-

ниот администратор на ЕСЈН врши детална анализа, а 

по потреба го пријавува проблемот и до одржувачот на 

апликацијата, и во зависност од природата на технич-

киот проблем предлага мерки за надминување на исти-

от и тоа: 

- овозможува презакажување на аукцијата, 

- овозможува продолжување на рокот во случаи ко-

га е можно да се продолжи крајниот рок на поднесува-

ње на понудите, пријава за интерес/учество или 

- овозможува надминување на техничкиот проблем 

при користење на ЕСЈН во сите случаи каде тоа е 

можно, во спротивно ќе даде инструкции за поништу-

вање на постапката. 

Технички проблем на ЕСЈН не претставува прекин 

на интернет врската кај економскиот оператор, непра-

вилно користење на апликацијата на ЕСЈН од страна на 

економскиот оператор или договорниот орган или друг 

технички проблем со нивниот информациски систем. 

Пријавувањето на технички проблем и начинот на 

постапување на главниот администратор на ЕСЈН се 

одвива согласно Упатството за постапување на адми-

нистраторот на Електронскиот систем за јавни набавки 

во случај на техничка грешка или пад, односно недос-

тапност на системот, кое  е објавено на веб страната на 

Бирото за јавни набавки. 

 

Член 18 

ЕСЈН, воспоставува веб сервиси со Министерство 

за финансии, Централен регистар на Република Север-

на Македонија, Службен весник на Република Северна 

Македонија, Народна банка на Република Северна Ма-

кедонија, и други институции со цел размена на пода-

тоци за потребите на системот за јавни набавки.   

Електронскиот систем нуди можност за автоматско 

преземање на објавените огласи и известувања од стра-

на на договорните органи заради објава на истите и на 

нивните веб страници. 

Од податоците со кои располага ЕСЈН се генерира-

ат различни видови на статистички извештаи кои се ко-

ристат за унапредување на системот за јавни набавки, 

како и за разни видови анализи и истражувања за пот-

ребите на сите баратели на информации. 

 

Член 19 

ЕСЈН врши автоматско оформување на досието за 

јавни набавки, складирање на електронските докумен-

ти и води евиденција во посебна евидентна книга во 

електронска форма за постапките за јавни набавки. 

За секој договорен орган ЕСЈН автоматски генери-

ра посебна евидентна книга која се состои од повеќе 

евидентни листи. 

 

Член 20 

Изјавувањето на жалбата кај електронските поста-

пки, давањето на одговор и доставувањето на решение-

то по жалба се врши преку ЕСЈН. Сите документи кои 

ја сочинуваат жалбената постапка се доставуваат преку 

ЕСЈН. 

 

Член 21 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за начи-

нот на користење на електронскиот систем за јавни на-

бавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

18/14). 

 

Член 22 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 април 2019 година.  

 

Бр. 02-3081/1  

22 март 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 

__________ 

911. 

Врз основа на член 172, став (6) од Законот за јав-

ните набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 24/19), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗБОР НА ПОСТАПКИТЕ ЗА 

ЈАВНИ НАБАВКИ КОИ ЌЕ БИДАТ ПРЕДМЕТ НА 

УПРАВНА КОНТРОЛА, КАКО И ЗА НАЧИНОТ  

НА ВРШЕЊЕ УПРАВНА КОНТРОЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на избор 

на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет 

на управна контрола и начинот на вршење управна 

контрола. 

 

Член 2 

Постапките за јавни набавки што се предмет на уп-

равна контрола врз основа на проценка на ризикот се 

утврдуваат со примена на индикатори за проценка на 

ризикот имплементирани во Електронскиот систем за 

јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН). 

 

Член 3 

Постапките за јавни набавки што се предмет на уп-

равна контрола по случаен избор се утврдуваат од 

страна на ЕСЈН по случаен електронски избор. 
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Член 4 

Постапката за управна контрола започнува на денот 

на испраќањето на известувањето до договорниот ор-

ган дека соодветната постапка ќе биде предмет на уп-

равна контрола. 

 

Член 5 

Распределбата на постапките за јавни набавки кои 

се предмет на управна контрола се врши автоматски 

преку ЕСЈН. 

 

Член 6 

(1) Со управната контрола се проверува усогласе-

носта на постапката за јавна набавка со одредбите од 

Законот за јавните набавки и другите прописи за јавни 

набавки и се подготвуваат коментари, забелешки и 

други препораки доколку се утврдат значителни повре-

ди во постапката. 

(2) Управната контрола се врши врз основа на доку-

ментацијата од постапката за јавна набавка која е пред-

мет на управна контрола. 

(3) Управната контрола се спроведува со преземање 

на следниве активности: 

- разгледување на информациите содржани во доку-

ментацијата од постапката за јавна набавка за да се 

разбере целокупниот опфат и природата на набавката; 

- утврдување на законските одредби што се приме-

нуваат во конкретната постапка за јавна набавка; 

- спроведување суштинска проверка на постапката 

за јавна набавка врз основа на контролната листа во 

прилог на овој правилник; 

- утврдување случаи на значителни повреди; 

- предлагање, според резултатите од проверката, на 

нацрт - записник за резултатите од постапката за јавна 

набавка, подготвување образложенија за повредите ут-

врдени во процесот на проверка и инструкции како тие 

треба да се коригираат; 

- анализа на коментарите, забелешките и препора-

ките подготвени од контролорот; 

- проверка на совпаѓањето меѓу утврдените повреди 

и контролната листа и/или 

- формулирање нови забелешки или препораки, до-

колку е потребно, или бришење или ревидирање на по-

стоечките коментари, забелешки и препораки. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 април 2019 година. 

 

Бр. 02-3083/1  

22 март 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 

912. 

Врз основа на член 129 став (8) од Законот за јавни-

те набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 24/19), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА 

ПОСТАПКИТЕ ЗА  ЈАВНИ НАБАВКИ, КАКО И  

СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНТНАТА КНИГА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње евиденција на постапките за јавни набавки, како и 

содржината на евидентната книга за јавни набавки. 

 

Член 2 

Електронскиот систем за јавни набавки за секој до-

говорен орган автоматски генерира посебна евидентна 

книга која се состои од повеќе евидентни листи. 

Евидентен лист е попис на сите документи за секоја 

поединечна јавна набавка кој ја спровел договорниот 

орган. 

 

Член 3 

Со објавување на оглас за јавна набавка, ЕСЈН до-

делува евидентен број на постапката, кој е единствен 

број за секоја постапка за јавна набавка во Република 

Северна Македонија. 

Постапките за јавни набавки кои се спроведуваат во 

хартиена форма добиваат единствен број по прикачува-

ње на одлуката за јавна набавка во евидентниот лист. 

Евидентниот број на постапката се обележува на 

следниот начин 05-XXXX-XXXXX каде што: 

- 05 ја означува организационата единица; 

- XXXX ја означува годината во која е креиран еви-

дентниот број и 

- XXXXX го означува единствениот број на поста-

пката доделен од ЕСЈН; 

Секој тип на документ има однапред утврден број а 

може да има и свој под-број што го означува редослед-

ниот број на истиот тип на документ. 

Евидентниот број на постапката за јавна набавка не 

се менува доколку постапката поминува во друга годи-

на или се спроведува во повеќе години. 

Документите од постапката се евидентираат во еви-

дентниот лист во моментот кога истите ќе се прикачат 

од страна договорниот орган, генерираат автоматски 

од ЕСЈН или ќе се примат на ЕСЈН од понудувачот. 

ЕСЈН автоматски доделува евидентен број на по-

стапка и под-број за секој тип на документ, додека бро-

јот на типот на документ е однапред утврден. 
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Договорниот орган ги прикачува документите од 

постапката во соодветните полиња согласно типот на 

документот и во зависност од видот постапката. 

 

Член 4 

Евидентната листа заедно со компресирана датоте-

ка и со целокупната документација се генерира по ар-

хивирање на постапката на ЕСЈН. 

При архивирање на постапката се избира рок на чу-

вање на документите во зависност од предметот на на-

бавката. 

Договорниот орган од ЕСЈН презема евидентна 

листа и компресирана датотека за секоја постапка. 

 

Член 5 

Евидентната листа особено ги содржи следниве по-

датоци: 

1) број на оглас; 

2) предмет на набавка; 

3) евидентен број на постапка; 

4) типови на документ; 

5) датум; 

6) под-број на документ; 

7) назив на документ; 

8) развод 0507; 

9) датум; 

10) рок на чување и 

11) датум на разведување. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на  Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 април 2019 година. 

 

Бр. 02-3084/1  

22 март 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 

__________ 

913. 

Врз основа на член 176 став (2) од Законот за јавни-

те набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 24/19) министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ ОД  

ИЗВРШЕНАТА УПРАВНА КОНТРОЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на за-

писникот од извршената управна контрола. 

 

Член 2 

Записникот од извршената управна контрола особе-

но содржи: 

- назив и седиште на договорниот орган; 

- предмет на набавка; 

- број на огласот; 

- основ за спроведување на управната контрола; 

- вид на постапка за јавна набавка; 

- тек и содржина на дејствијата преземени во управ-

ната контрола; 

- информација за евентуално усогласување на мис-

лењето на контролорот и супервизорот, во случај на 

различно мислење; 

- преглед на документацијата што е предмет на уп-

равна контрола; 

- милење за утврдени неправилности кои влијаат 

врз исходот од постапката или наод дека не се утврде-

ни неправилности кои влијаат врз исходот од поста-

пката; 

- инструкции што треба да преземе договорниот ор-

ган за да ги отстрани неправилностите или да ја по-

ништи постапката доколку во оваа фаза од постапката 

истото не е можно; 

- датум на составување на записникот и 

- потпис на контролорот и супервизорот. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 април 2019 година. 

 

Бр. 02-3085/1  

22 март 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 

__________ 

914. 

Врз основа на член 46 став (11) од Законот за јавни-

те набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 24/19) министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, ПЛАНИРА-

ЊЕТО, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  

ЕДУКАЦИЈАТА И ИСПИТОТ, НАЧИНОТ НА ИЗ-

ДАВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА 

НА ПОТВРДАТА ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕ 

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

       

Член 1 

Со овој правилник се пропишува програмата за еду-

кација за јавни набавки, планирањето, начинот на 

спроведување на едукацијата и испитот, начинот на из-

давање и продолжување на потврдата за положен ис-

пит за лице за јавни набавки. 
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Член 2 

(1) Едукацијата се спроведува врз основа на Прог-

рама за едукација која ги содржи следните наставни 

програми: 

- Наставна програма за обука на лица за јавни на-

бавки;  

- Наставна програма за обука за обучувачи за јавни 

набавки; 

- Наставната програма за обука на лица за јавни на-

бавки за продолжување на важноста на потврдата за 

лице за јавни набавки и 

- Наставната програма за обука на обучувачи за јав-

ни набавки за продолжување на важноста на потврдата 

за обучувач за јавни набавки. 

(2) По следење на програмата за едукација,  учесни-

кот полага писмен испит. 

(3) Содржината на Програмата за едукација со нас-

тавните програми од став (1) на овој член е дадена во 

Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Времетраењето на наставата се изразува во нас-

тавен час во траење од 45 минути. 

(2) Програмата за едукација за обука на лицата за 

јавни набавки кои за првпат се стекнуваат со потврда 

за положен испит за лице за јавни набавки е во траење 

од 35 наставни часа. 

(3) Програмата за едукација за обука на лица за јав-

ни набавки за продолжување на важноста на потврдата 

за лице за јавни набавки е во траење од седум наставни 

часа.  

(4) Распоредот на одржување на обуките се објаву-

ва на веб-страницата на Бирото. 

 

Член 4 

(1) Програмата за едукација се спроведува според 

годишен план за едукација кој Бирото за јавни набавки 

(во натамошниот текст: Бирото) го објавува на својата 

веб-страница. 

(2) Со годишниот план за едукација се утврдува 

бројот, временскиот распоред и видовите на едукации 

според наставни програми кои се планира да се спрове-

дат во тековната година, како и термините за полагање 

на писмениот испит и термините за полагање на 

поправниот испит.  

(3) Програмата за едукација ја спроведуваат обучу-

вачи за јавни набавки од листи на обучувачи што ги во-

ди Бирото. 

 

Член 5 

(1) Бирото најмалку седум дена пред почетокот на 

обуката ги поканува учесниците кои преку Електрон-

скиот систем за едукација се пријавиле за учество на 

обуката. Бројот на учесници по поединечна обука не 

може да биде поголем од 22, ниту помал од 12. 

(2) Бирото ги поканува обучувачите според листите 

на обучувачи, по азбучен ред, најмалку седум дена 

пред почетокот на обуката.  

(3) Обучувачите во рок од три дена од денот на до-

бивање на поканата треба да одговорат дали ја прифа-

ќаат поканата за обука. 

(4) Обучувачите кои ја прифатиле поканата за 

обука, пред предавањето треба да прикачат презента-

ција, како и определен број на вежби кои ќе ги работат 

со учесниците на предавањето.                        

 

Член 6 

(1) По завршување на обуката, на учесниците кои 

посетувале 75% од обуката им се испраќа датум и час 

на полагање на испитот. 

(2) Испитот за лице за јавни набавки содржи 40 

прашања со понудени четири одговори, од кои само 

еден одговор е точен. 

(3) За време на испитот не е дозволено користење 

на помагала, како што се закон, подзаконски акти, при-

рачници, презентации, авторски текстови за јавни на-

бавки, комуникациски уреди и слично. 

(4) На лицето кое користи помагала од став (4) на 

овој член, или без дозвола ја напушти просторијата во 

која се полага испитот нема да му се дозволи да про-

должи со полагањето на испитот. 

(5) По завршување на испитот, комисијата изготву-

ва записник кој го содржи текот на одржување на испи-

тот и остварените резултати на учесниците. 

 

Член 7 

 Потврда за положен испит за лице за јавни набавки 

се издава на лице кое посетило обука и го положило 

писмениот испит. 

 

Член 8 

 (1) Лицето кое поседува потврда за лице за јавни 

набавки треба пред истекот на важност на потврдата да 

посети обука за продолжување на важноста на пот-

врдата за лице за јавни набавки. 

(2) Во рок од триесет дена по завршување на обука-

та лицето кое било присутно на најмалку 75% од про-

пишаното времетраење на обуката, полага писмен ис-

пит.  

 (3) На лицето кое го положило писмениот испит му 

се продолжува важноста на потврдата за лице за јавни 

набавки. 

 

Член 9 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник, престанува да важи Правилникот за програ-

мата за спроведување едукација за јавни набавки, прог-

рамата за спроведување обука за обучувачи за јавни 
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набавки, формата и содржината на потврдата за поло-

жен испит за лице за јавни набавки и за обучувач, како 

и висината на надоместокот кој го плаќаат учесниците 

на едукацијата („Службен весник на Република Маке-

донија “ бр.90/12). 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 април 2019 година. 

 

Бр. 02-3221/1  

27 март 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

Програмата за едукација за јавни набавки се изве-

дува во форма на предавања и вежби преку кои на 

учесниците им се пренесуваат знаења, со цел развива-

ње вештини за јавните набавки, односно, подготовка и 

спроведувањето на постапките за јавни набавки. Нај-

малку 30% од содржината на наставната програма се 

спроведува преку вежби, студии на случај и примери 

од пракса. 

Наставната програма за обука за обучувачи за јавни 

набавки на лица кои за првпат се стекнуваат со потврда 

за положен испит за обучувачи за јавни набавки ги оп-

фаќа темите од Дел 1 до Дел 19 од Програмата за еду-

кација. 

Наставната програма за обука на лицата за јавни на-

бавки кои за првпат се стекнуваат со потврда за поло-

жен испит за лице за јавни набавки ги опфаќа темите 

од Дел 1 до Дел 15 од Програмата за едукација. 

Наставните програми за продолжување на важноста 

на потврдата за лице за јавни набавки и за обучувач ги 

опфаќаат темите од Дел 20 и Дел 21 од Програмата за 

едукација.  

Бирото врз основа на извршените анализи, како и 

потребите на системот за јавни набавки може да ја при-

лагодува содржината, начинот и распоредот на настав-

ната програма за едукација за јавни набавки. 

Листата на релевантни прописи на Република Се-

верна Македонија, правните акти на Европската 

унија, како и наставните материјали (прирачници, во-

дичи, брошури), Бирото ги објавува на својата веб 

страница. 

Програмата за едукацијата за јавни набавки е со 

следнава содржина: 

ДЕЛ 1: ПРАВНА РАМКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

НА ЕУ  

- ПРАВНА РАМКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ЕУ 

- ДОГОВОРИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЕУ – РЕЛЕ-

ВАНТНИ ОДРЕДБИ 

- ДИРЕКТИВИ НА ЕУ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

- ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД НА ПРАВ-

ДАТА 

- НОВИНИ ВО ПРАВНАТА РАМКА ВО РМ  

 

ДЕЛ 2: ПРАВНА РАМКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

НА РМ  

- ХРОНОЛОГИЈА И ИСТОРИЈАТ НА УРЕДУВА-

ЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 

- ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

- ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

- ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ЗАКОНИ 

- НОВИНИ ВО ПРАВНАТА РАМКА ВО РМ 

 

ДЕЛ 3: ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА  

- БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ – НАДЛЕЖНОСТ И 

УПРАВНА КОНТРОЛА 

- ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ 

НАБАВКИ - НАДЛЕЖНОСТ 

- ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА - НАДЛЕЖ-

НОСТ 

- КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИ-

ЈАТА И ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 

НА КОРУПЦИЈАТА - НАДЛЕЖНОСТ 

 

ДЕЛ 4: ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВ-

КИ   

- НАЧЕЛА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

- ДОГОВОРНИ ОРГАНИ 

- ПРАВИЛА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО КЛАСИЧ-

НИОТ ЈАВЕН СЕКТОР И ВО СЕКТОРСКИТЕ ДЕЈ-

НОСТИ 

- НАБАВКИ КОИ ГИ СУБВЕНЦИОНИРААТ ИЛИ 

КОФИНАНСИРААТ ДОГОВОРНИ ОРГАНИ 

- КОМБИНИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НА-

БАВКИ  

- ОПШТИ ИСКЛУЧОЦИ 

- ЈАВНИ НАБАВКИ ПОМЕЃУ ДОГОВОРНИ ОР-

ГАНИ 

- ЈАВНИ НАБАВКИ ШТО СЕ ВРШАТ ОД ПОВ-

РЗАНО ДРУШТВО ИЛИ ОД ГРУПА ДОГОВОРНИ 

ОРГАНИ КАДЕ ШТО ДОГОВОРНИОТ ОРГАН Е ДЕЛ 

ОД ГРУПАТА 

- СЕКТОРСКИ ДЕЈНОСТИ КОИ СЕ ДИРЕКТНО 

ИЗЛОЖЕНИ НА КОНКУРЕНЦИЈА 

- УСЛОВИ ПОВРЗАНИ СО СПОГОДБАТА ЗА 

ЈАВНИ НАБАВКИ НА СВЕТСКА ТРГОВСКА ОРГА-

НИЗАЦИЈА И ДРУГИ МЕЃУНАРОДНИ СПОГОДБИ 

- ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР 

- РЕЗЕРВИРАНИ ДОГОВОРИ 
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- ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ 

- КОМУНИКАЦИЈА ПОМЕЃУ ДОГОВОРНИОТ 

ОРГАН И ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ 

- ОПШТИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУП-

ЦИЈАТА 

- ПРИЈАВУВАЊЕ КОРУПЦИЈА 

- ЗАБРАНА ЗА АНГАЖМАН КАЈ НОСИТЕЛОТ 

НА НАБАВКАТА 

- ЗАШТИТА НА ИНТЕГРИТЕТОТ НА ПОСТА-

ПКАТА 

- ИЗЈАВА ЗА НЕПОСТОЕЊЕ СУДИР НА ИНТЕ-

РЕСИ 

- ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРОЦЕНЕТАТА ВРЕД-

НОСТ И ВРЕДНОСНИ ПРАГОВИ ЗА ПРИМЕНА 

- ОБВРСКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ  

- ДОСТАПНОСТ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА 

 

ДЕЛ 5: ВИДОВИ ПОСТАПКИ  

- НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ 

- ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА 

- ОГРАНИЧЕНА ПОСТАПКА 

- КОНКУРЕНТНА ПОСТАПКА СО ПРЕГОВА-

РАЊЕ 

- КОНКУРЕНТЕН ДИЈАЛОГ 

- ПАРТНЕРСТВО ЗА ИНОВАЦИИ 

- ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ОБЈАВУ-

ВАЊЕ ОГЛАС 

- ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ СО ОБЈАВУ-

ВАЊЕ ОГЛАС 

 

ДЕЛ 6: ПОСЕБНИ НАЧИНИ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ НА ПОСТАПКАТА  

- РАМКОВНА СПОГОДБА 

- ДИНАМИЧЕН СИСТЕМ НА НАБАВКИ 

- ЕЛЕКТРОНСКА АУКЦИЈА 

- ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ 

- ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ НАБАВНИ АКТИВНОСТИ 

И ЦЕНТРАЛНО ТЕЛО ЗА НАБАВКИ 

- ПОВРЕМЕНИ ГРУПНИ НАБАВКИ 

 

ДЕЛ 7: ОГЛАСИ И ИЗВЕСТУВАЊА  

- ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ИЛИ ПЕРИО-

ДИЧНО ИНДИКАТИВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ 

- ОГЛАС ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КВАЛИ-

ФИКАЦИСКИ СИСТЕМ 

- ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА И ОГЛАС ЗА 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ 

- ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОБРОВОЛНА ПРЕТХОД-

НА ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

- ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР 

- ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНИТЕЛ-

НИ ИНФОРМАЦИИ ВО ПОСТАПКАТА 

- ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ 

ЗА ВРЕМЕ НА НЕГОВАТА ВАЖНОСТ 

- ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕАЛИЗИРАН ДОГОВОР 

- ПОКАНУВАЊЕ КАНДИДАТИ 

- КВАЛИФИКАЦИСКИ СИСТЕМИ 

 

ДЕЛ 8: СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА  

- ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА 

- ПРЕТХОДНА ПРОВЕРКА НА ПАЗАРОТ 

- ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

- ОФОРМУВАЊЕ НА ЈАВНАТА НАБАВКА ВО 

ДЕЛОВИ 

- КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

- ЛИЦЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

- ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

- ОЗНАКИ 

- ИЗВЕШТАИ ОД ТЕСТИРАЊА, ПОТВРДИ И 

ДРУГИ ДОКАЗИ 

- АЛЕТЕРНАТИВНИ ПОНУДИ 

- УТВРДУВАЊЕ НА РОКОВИ 

 

ДЕЛ 9: УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ НА ЕКО-

НОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗ-

БОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  

- ПРИЧИНИ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ ОД ПОСТА-

ПКАТА 

- УСЛОВИ ЗА КВАЛИТАТИВЕН ИЗБОР НА ЕКО-

НОМСКИ ОПЕРАТОРИ 

- СПОСОБНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОФЕСИО-

НАЛНА ДЕЈНОСТ 

- ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИСКА СПОСОБНОСТ 

- ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБ-

НОСТ 

- СТАНДАРДИ ЗА СИСТЕМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

- СТАНДАРДИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТ-

НАТА СРЕДИНА 

- ДОКАЖУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА 

- КОРИСТЕЊЕ СПОСОБНОСТ ОД ДРУГИ СУБ-

ЈЕКТИ 

- НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СПОСОБНИ 

КАНДИДАТИ, ПОНУДИ ИЛИ РЕШЕНИЈА 

- НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СПОСОБНИ 

КАНДИДАТИ КОИ ЌЕ БИДАТ ПОКАНЕТИ ДА 

УЧЕСТВУВААТ 

- НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ПОНУДЕНИ 

РЕШЕНИЈА 

- КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА 

ПОНУДА 

- ПРЕСМЕТКА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ЖИВОТНИ-

ОТ ВЕК 

 

ДЕЛ 10: СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  

- ГАРАНЦИЈА НА ПОНУДАТА 

- ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

- ГАРАНЦИЈА ЗА АВАНСНО ПЛАЌАЊЕ 

- КОРИСТЕЊЕ ДРУГИ ВИДОВИ ГАРАНЦИЈА 
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ДЕЛ 11: ПРАВИЛА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПО-

СТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА  

- ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 

- ГРУПНА ПОНУДА 

- ПРАВИЛО ЗА УЧЕСТВО ВО ЕДНА ПОНУДА 

ИЛИ ВО ЕДНА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО 

- ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

- ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ 

- НЕВООБИЧАЕНО НИСКА ЦЕНА 

- ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА ПОСТАПКА 

- ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПО-

НУДА 

- ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ И ПОНУ-

ДУВАЧИТЕ 

- ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

- ПЕРИОД НА МИРУВАЊЕ 

 

ДЕЛ 12: ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА И 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ  

- ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

- ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ 

НАБАВКИ 

- СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

- ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

- ПОДИЗВЕДУВАЊЕ 

- ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВ-

КА ВО ТЕКОТ НА НЕГОВАТА ВАЖНОСТ 

- РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

 

ДЕЛ 13: НАБАВКА НА ПОСЕБНИ УСЛУГИ И 

ПРАВИЛА СО КОИ СЕ УРЕДУВААТ КОНКУРСИТЕ 

ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ  

- НАБАВКА НА ПОСЕБНИ УСЛУГИ 

- ОГЛАСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ПОСЕБНИ УС-

ЛУГИ 

- РЕЗЕРВИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА НАБАВКА НА 

ПОСЕБНИ УСЛУГИ 

- ОГЛАСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ЗА КОНКУРС ЗА 

ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ 

- ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ КОНКУРС ЗА 

ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ 

- ЖИРИ КОМИСИЈА 

 

ДЕЛ 14: ПРАВНА ЗАШТИТА  

- ПРАВНА ПРИРОДА И НАЧЕЛА НА ЖАЛБЕНА-

ТА ПОСТАПКА 

- ПРАВО НА ЖАЛБА 

- СТРАНКИ ВО ЖАЛБЕНАТА ПОСТАПКА 

- ПОСТАПУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА 

- НАЧИН НА ИЗЈАВУВАЊЕ НА ЖАЛБАТА 

- РОКОВИ ЗА ИЗЈАВУВАЊЕ ЖАЛБА 

- ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ЖАЛБАТА 

- ПОСТАПУВАЊЕ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН 

ВО ВРСКА СО ЖАЛБАТА 

- НЕПОСТАПУВАЊЕ НА ДОГОВОРНИОТ ОР-

ГАН 

- ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ИЗБРАНИОТ ПОНУДУВАЧ 

И КАНДИДАТ 

- СОДРЖИНА НА ЖАЛБАТА 

- ПОСТАПУВАЊЕ СО НЕУРЕДНА ЖАЛБА 

- ДЕЈСТВО НА ЖАЛБАТА 

- БАРАЊЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

- ВРЕМЕНИ МЕРКИ  

- ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ЖАЛБЕНАТА ПОСТАПКА 

- ПРАВА НА СТРАНКИТЕ ВО ЖАЛБЕНАТА ПО-

СТАПКА 

- УСНА РАСПРАВА 

- ПОНИШТУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

- ПАРИЧНИ КАЗНИ 

- НАДОМЕСТОК ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

- ТРОШОЦИ ВО ЖАЛБЕНАТА ПОСТАПКА 

- ОДЛУЧУВАЊЕ И ДОСТАВА НА ОДЛУКИТЕ 

- ВЕШТАЧЕЊЕ  

- ИЗЗЕМАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА СУДИР НА ИНТЕ-

РЕСИ  

- СУДСКА ЗАШТИТА 

- НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

 

ДЕЛ 15: ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- ЗАКОНСКИ ПРЕТПОСТАВКИ 

- ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

- СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ПО 

ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 

- ЕЛЕКТРОНСКИ АЛАТКИ ДОСТАПНИ НА ЕСЈН  

- ДОСЕГАШНИ ИСКУСТВА 

- НОВИНИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА 

ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

ДЕЛ 16:УПРАВНО ПРАВО  

- ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВА-

ТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- УПРАВНА ПОСТАПКА - ОПШТО 

- УПРАВЕН СПОР -  

- УПРАВНА КОНТРОЛА 

 

ДЕЛ 17:ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО  

- НАСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 

- ФОРМА НА ДОГОВОРОТ 

- ДВОСТРАНИ ДОГОВОРИ 

- ОПШТИ ДЕЈСТВА НА ДОГОВОРОТ 

- НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И РАСКИНУВАЊЕ НА 

ДОГОВОРОТ 

 

ДЕЛ 18: ПРЕЗЕНТЕРСКИ ВЕШТИНИ 

 

ДЕЛ 19: ЗАКЛУЧНИ ДИСКУСИИ И РАЗМЕНА 

НА ИСКУСТВА 
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ДЕЛ 20: ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ/СТУДИИ НА СЛУЧАЈ 

 

ДЕЛ 21: ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА ВО ЕЛЕК-

ТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ/СТУ-

ДИИ НА СЛУЧАЈ 

__________ 

915. 

Врз основа на член 75 став (5) од Законот за јавните 

набавки („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 24/19), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ 

НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната како и начинот на изготвување на годишниот план 

за јавни набавки. 

 

Член 2 

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкуп-

ните потреби за набавки во тековната година по видови 

на стоки, услуги и работи според Заедничкиот поимник 

за јавни набавки (во натамошниот текст: ЗПЈН), очеку-

ваниот почеток на постапката, проценетата вредност на 

договорот или рамковната спогодба и видот на поста-

пката за доделување на договорот или рамковната спо-

годба. 

 

Член 3 

Годишниот план за јавни набавки се состои од осум 

колони. 

Во првата колона се наведува редниот број на по-

стапката, кој се внесува континуирано без оглед на ви-

дот на договорот. 

Во втората колона се внесува предметот на догово-

рот за јавна набавка/рамковната спогодба, во еден од 

трите посебни делови зависно од видот на договорот за 

јавна набавки – стоки, услуги и работи. 

Во третата колона се внесува шифрата од ЗПЈН за 

соодветниот  предмет на договорот за јавна набавка. 

Во четвртата колона се наведува видот на догово-

рот за јавна набавка. 

Во петата колона се наведува видот на постапката 

која се планира да се користи за доделување на догово-

рот или рамковната спогодба. 

Во шестата колона се внесува проценетата вредност 

на договорот/ рамковната спогодба, без вклучен ДДВ и 

се изразува во денари.  

Во седмата колона се наведува очекуваниот поче-

ток на постапката, односно месецот кога се планира да 

се објави огласот или да се поканат економските опера-

тори да учествуваат во постапката.  

Во осмата колона се внесуваат евентуални забе-

лешки.  

Член 4 

Во годишниот план за јавни набавки се внесуваат и 

договорите кои ќе се реализираат повеќе од една го-

дина, и тоа во годишниот план за јавни набавки за го-

дината кога е планирано да се спроведе постапката за 

јавна набавка. 

 

Член 5 

При планирање на групна набавка, во годишниот 

план за јавни набавки се внесува проценетата вредност 

само на сопствената набавка. 

 

Член 6 

Содржината на годишниот план за јавни набавки не 

треба да се менува при промена на проценетата вред-

ност, при промена на видот на планираната постапка за 

доделување договор за јавна набавка или при промена 

на очекуваниот почеток на постапката. 

Постапките со преговарање без објавување на оглас 

врз основа на член 55 став (1) точка а) и точка г), како 

и став (3) точки б), г) и д) од Законот за јавните набав-

ки не треба да се внесуваат во годишниот план за јавни 

набавки. 

Постапките кои се повторуваат поради поништува-

ње на делови во претходна постапка не треба да се вне-

суваат во годишниот план за јавни набавки.  

 

Член 7 

Проценетата вредност на набавките се внесува од 

страна на договорниот орган без да се објавува на јав-

ната страна на ЕСЈН.  

 

Член 8 

Формата и содржината на годишниот план за јавни 

набавки се дадени во Прилог кој е составен дел  на овој 

правилник. 

 

Член 9 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за фор-

мата, содржината како и начинот на изготвување на го-

дишниот план за јавни набавки („Службен весник на 

Република Македонија“ број 84/12). 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, a ќе отпочне да се приме-

нува од 1 април 2019 година. 

 

Бр. 02-3222/1  

27 март 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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916. 

Врз основа на член 121 став (5) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 24/19), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИТЕ НА ПОСЕБНИ УСЛУГИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  

НА УСЛУГИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни на-

бавки на услуги. 

 

Член 2 

Видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги се дадени во При-

лог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 април 2019 година. 

 

      Бр. 02-3223/1  

27 март 2019 година Министер за финансии, 

            Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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917. 
Врз основа на член  31 став (9) од Законот за јавни-

те набавки („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.24/19 ), министерот за финансии донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ  

НАБАВКИ 
 

Член  1 
Со овој тарифник се утврдува висината на надомес-

тоците што ги плаќаат договорните органи и економ-
ските оператори за користење на Електронскиот сис-
тем за јавни набавки. 
 

Член 2 
За користење на Електронскиот систем за јавни на-

бавки, договорните органи ги плаќаат следниве надо-
местоци: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
За користење на Електронскиот систем за јавни на-

бавки, договорните органи регистрирани како економ-
ски оператори и економските оператори ги плаќаат 
следниве надоместоци годишно: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За секоја дополнителна избрана категорија на на-
бавка договорниот орган и економскиот оператор доп-
лаќа по 2.000 денари, односно 30 евра за економски 
оператор од странство. 
 

Член 4 
Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

тарифник престанува да важи Тарифникот за висината 
на надоместоците за користење на електронскиот сис-
тем за јавни набавки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.  44/12  и  76/18). 

 
Член 5 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-
нува од 1 април 2019 година. 

 
Бр. 02-3082/1  

22 март 2019 година Министер за финансии, 
Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 

__________ 
918. 

Врз основа на член  46  став (4) од Законот за јавни-
те набавки („Службен весник на Република Македони-
ја “ бр. 24/19), министерот за финансии донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА  
ЕДУКАЦИЈА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
Член  1 

Со овој тарифник се утврдува висината на надомес-
тоците што ги плаќаат учесниците во едукацијата за 
јавни набавки. 

 
Член 2 

За посета на наставната програма за обука на обу-
чувачи за јавни набавки, учесниците плаќаат надомест 
во износ од 12.712 денари без вклучен данок на додаде-
на вредност. 

За посета на наставната програма за обука на обу-
чувачи за јавни набавки за продолжување на важноста 
на потврдата за обучувач за јавни набавки, учесниците 
плаќаат надомест во износ од 3.390 денари без вклучен 
данок на додадена вредност. 

 
Член 3 

За посета на наставната програма за обука на лица-
та за јавни набавки, учесниците плаќаат надомест во 
износ од  8.051 денари без вклучен данок на додадена 
вредност. 

За посета на наставната програма за обука на лица 
за јавни набавки за продолжување на важноста на пот-
врдата за лице за јавни набавки, учесниците плаќаат 
надомест во износ од 1.695 денари без вклучен данок 
на додадена вредност. 

 
Член 4 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-
нува од 1 април 2019 година. 

 
Бр. 02-3224/1  

27 март 2019 година Министер за финансии, 
Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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