
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Закон за јавните набавки и подзаконските прописи кои произлегуваат од 

законот 

-Закон за општата управна постапка 

-Закон за облигационите односи 

-Закон за финансиска дисциплина 

-Закон за Буџетите 

-Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 

тековната година 

-Буџетот на Република Северна Македонија за тековната година 

-Закон за архивскиот материјал 

-Уредба за канцелариско и архивско работење 

-Правилник за систематизација на работните места во Националната установа 

Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје 

-Правилник за внатрешна организација во Националната установа Спомен куќа 

на Мајка Тереза во Скопје 

4.Дефиниции 

Во текстот на оваа процедура користени се дефиниции и поими согласно 

Законот за јавните набавки 

5.Процедура 

5.1.Општо и тек на процесот 

1.Барање за отпочнување на постапка за јавна набавка со прилог техничка 

спецификација и посебни услови за квалитативен избор (доколку се бараат), 

критериум за избор на најповолна понуда, а доколку се предлага како 

критериум за избор да се утврди најдобриот однос помеѓу цената и квалитетот, 

задолжително се доставуваат критериуми за квалитет со број на бодови и 

докази кои ќе се бараат за докажување на исполнувањето на бараните 

критериуми. 

2.Одлука за јавна набавка 

3.Покана за поднесување на понуди и тендерска документација 

4.Објавување на оглас за јавна набавка на ЕСЈН 

5.Отварање на понуди и изготвување на Записник за отварањето на понудите 

заедно со Изјави за судир на интереси 



6.Евалуација на понудите 

7.Закажување на електронска аукција (доколку истата е предвидена во 

тендерската документација) 

8.Изготвување на Извештај од спроведена постапка за јавна набавка 

9.Одлука за избор или за поништување на постапката за јавна набавка 

10.Известување до економските оператори дека е донесена одлука за избор 

или за поништување на постапката за јавна набавка 

11.Подготовка на договор за јавна набавка 

12.Доставување на примерок од склучен договор до службата за 

сметководство 

13.Доставување на известување со прилог копија од склучен договор до 

барателот на јавната набавка со цел следење на реализацијата на договорот 

14.Известување на склучен договор на ЕСЈН 

15.Известување за реализиран договор на ЕСЈН  

5.1.1.Процесот на јавна набавка се врши исклучиво според Законот за јавните 

набавки и подзаконските акти/правилници кои произлегуваат од истиот закон. 

5.1.2. Одговорните лица за јавни набавки од институцијата се одговорни за 

следење на законската регулатива и имплементација на законските одредби од 

законот и правилниците во процесот на спроведување на јавните набавки. 

5.2.Годишен план за јавни набавки 

5.2.1.Годишниот план за јавни набавки го подготвуваат одговорните лица за 

јавни набавки од институцијата, во координација со останатите вработени врз 

основа на планираните извори за финансирање и потреби за набавка на стоки, 

работи и услуги, искуството со слични набавки кои се реализирани во 

претходните години, како и со претходно истражување на пазарот. 

Најдоцна до 15-ти декември, раководителите/вработените од службите во 

установата доставуваат Барање потпишано од нивна страна до одговорното 

лице/директор на Националната установа, со предлог за годишни потреби за 

спроведување на постапки за јавни набавки на стоки, услуги или работи за 

потребите на својата служба за следната година во пишана форма. Во 

барањето се определуваат временската рамка за спроведување на постапките, 

проценетата вредност на постапката, видот на постапка која ќе се спроведе, 

програма, ставка, подставка од буџетот. 



Барањето за потреба од јавни набавки кои е потребно да се предвидат во 

Годишниот план за јавни набавки е составен дел на оваа Процедура-Прилог 1.  

5.2.2.Годишниот план за јавни набавки се изготвува најкасно до 10 – ти јануари 

во тековната година од страна на вработените кои ги вршат работите од 

областа на јавните набавки-одговорно лице за јавни набавки при 

институцијата, и се одобрува од страна на Управниот одбор на Националната 

установа Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје најкасно до 20-ти јануари во 

тековната година, по што, по одобрување на планот, истиот најдоцна до 25-ти 

јануари во тековната година го носи и потпишува одговорното лице/директор 

на Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје. 

5.2.3.Годишниот план за јавни набавки за тековната фискална година се 

објавува на електронскиот систем за јавни набавки (во понатамошниот 

текст:ЕСЈН) најдоцна до крајот на месец Јануари во тековната година согласно 

Законот за јавните набавки. 

5.2.4.Годишниот план за јавни набавки може да се менува или дополнува 

доколку се јави потреба од спроведување на постапка за јавна набавка која не 

била предвидена со истиот. 

Измените или дополнувањата на годишниот план за јавни набавки се 

објавуваат на ЕСЈН. 

5.2.5.Содржината на годишниот план за јавни набавки немора да се менува при 

промена на проценетата вредност, при промена на видот на планираната 

постапка за доделување на договор за јавна набавка или при промена на 

очекуваниот почеток на постапката. 

Годишниот план за јавни набавки се изготвува согласно Законот за јавните 

набавки (Сл.весник на Република Македонија бр.24/19 и Сл.весник на 

Република Северна Македонија бр.87/21) и Правилникот за формата, 

содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки 

(Сл.весник на Република Северна Македонија бр.64/19) 

5.3.Барање за потреба и отпочнување на постапка за доделување на договор 

за јавна набавка е составен дел на оваа процедура – Прилог 2. 

5.3.1.Барањето за јавна набавка се доставува до одговорното лице за јавни 

набавки при институцијата од страна на службите, а на чие барање и за чии 

потреби е планирана и се спроведува соодветната постапка за јавна набавка. 

Барањето се доставува најдоцна 10 дена пред почетокот на месецот во кој 

согласно Планот за јавни набавки е предвидено спроведување на постапката. 

Во барањето се наведува видот и предметот на набавката и детално 

образложение-причина поради потребата од јавна набавка. Во барањето се 



наведува изворот на средствата за спроведување на постапката, програма, 

ставка, подставка, а доколку за истата е добиено одобрение од Владата на 

Република Северна Македонија се наведува Извадокот од Седницата на 

Владата, доколку средствата се обезбедени од посебна сметка/програма се 

наведува програмата и ставката. 

Во барањето се наведуваат критериумот за доделување на договорот за јавна 

набавка, согласно Законот за јавните набавки. Исто така, во барањето се 

наведуваат критериумите/условите за утврдување на способност и 

соодветните докази за докажување на истите, а кои се однесуваат на 

способноста за вршење на професионална дејност, економската и 

финансиската состојба (опцијално), техничката или професионалната 

способност (опцијално), стандардите за систем на квалитет (опцијално), и 

стандардите за заштита на животната средина (опцијално). Барањето треба да 

содржи предвиден начин/рок на испорака и плаќање на предметот на 

набавката, времетраење на договорот, место на извршување на договорот, 

лице задолжено за реализација на договорот и други договорни услови кои ќе 

бидат дел од Договорот за јавна набавка. 

Доколку критериум за избор на најповолна понуда е и квалитетот, во барањето 

се наведуваат критериуми за квалитет со определен број на бодови и 

документи со кои ќе се докажуваат условите за квалитет кои треба да бидат 

мерливи согласно Законот за јавните набавки. 

Како прилог на барањето задолжително се доставува целосна и детална 

техничка спецификација за предметот на набавката, барана документација за 

исполнување на критериумите од техничката спецификација изготвена и 

потпишана од барателот, а во согласност со Законот за јавните набавки.  

5.4.Одлука за јавна набавка 

Одговорните лица за јавни набавки во Националната установа Спомен куќа на 

Мајка Тереза во Скопје подготвуваат одлука за јавна набавка пред 

отпочнување на секоја постапка за јавна набавка. 

5.4.1.Со Одлуката за јавна набавка се утврдува предметот на јавната набавка, 

проценетата вредност и изворот на средствата потребни за реализација на 

постапката, начинот (делива/неделива) и видот на постапката за јавна набавка, 

техничката спецификација на предметот на набавката, критериум за 

доделување на договор/избор на најповолна понуда и се назначува составот 

на Комисијата и нивните заменици и се наведува доколку е потребно 

ангажирање на надворешно стручно лице. 

5.4.2.Одлуката за јавна набавка задолжително содржи образложение за 

потребата од јавна набавка. 



5.4.3. Одговорните лица за јавни набавки при институцијата ја доставуваат 

донесената одлука до членовите на Комисијата за јавни набавки и нивните 

заменици, како и евентуално ангажираните стручни лица преку електронска 

пошта или интерна книга преку Архивата на Националната установа Спомен 

куќа на Мајка Тереза во Скопје. 

Член на Комисијата може да биде секое вработено службено лице од 

Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје. 

Кај постапките со проценета вредност од над 130.000 евра во денарска 

противввредност за стоки или услуги и над 5.000.000 евра во денарска 

противвредност за работи, член на Комисијата задолжително е одговорно лице 

за јавни набавки при институцијата или вработен од организацискиот облик во 

кој се вршат работите од областа на јавните набавки.  

5.4.4.Одговорните лица за јавни набавки при институцијата ја објавуваат 

одлуката за јавна набавка во ЕСЈН. 

5.4.5.Одлуката за јавна набавка ја потпишува одговорното лице/директор на 

Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје. 

5.5.Подготовка на тендерска документација 

Комисијата и одговорните лица за јавни набавки при институцијата учествуваат 

во изготвувањето на тендерската документација. Истата, по одобрување и 

потпишување од страна на одговорното лице/директор на установата се 

објавува на ЕСЈН во електронски формат кој може директно да го користат 

економските оператори. Тендерската документација може да се измени или 

дополни по потреба или врз основа на поднесени барања од економските 

оператори.Комисијата изготвува измена или дополнување на тендерската 

документација и по потпишување и одобрување на измената од страна на 

одговорното лице/директор на Националната установа, одговорното лице за 

јавни набавки при институцијата објавува известување за измени на 

тендерската документација на ЕСЈН. Комисијата е должна врз основа на 

извршената измена да утврди дали е потребно да се продолжи рокот за 

поднесување на понуди. 

Формата и содржината на тендерската документација треба да биде во 

согласност со одредбите од Законот за јавните набавки, и подзаконските 

прописи. 

Кај јавните набавки од мала вредност се изготвува документација која покрај 

другото треба да содржи инструкции за поднесување на понуда и техничките 

спецификации. 



Техничката спецификација се подготвува во соработка и координација со 

барателот од каде потекнува потребата за предметната постапка и истата е 

дел од тендерската документација. 

5.6.Објавување на оглас 

Врз основа на Одлуката за јавна набавка, одговорното лице за јавни набавки 

при институцијата креира и објавува Оглас за јавна набавка на ЕСЈН, на кој ги 

означува лицата членови и нивни заменици на Комисијата за јавни набавки, ги 

внесува потребните податоци за предметната постапка согласно Одлуката за 

јавна набавка и тендерската документација, ја прикачува Одлуката за јавна 

набавка електронски потпишана од одговорното лице/директор и Тендерската 

документација во формат кој може да се користи за натамошна обработка од 

страна на економските оператори. 

5.7.Отварање на понуди 

Отварањето на понудите започнува во времето определено во Огласот и 

тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите. 

5.7.1.Отварање на понудите е јавно при спроведување на: 

-постапка од мала вредност со објавување на оглас; 

-поедноставена отворена постапка; 

-отворена постапка; 

-втора фаза од ограничената постапка; 

-фазата на поднесување на понудите од конкурентниот дијалог.  

5.7.2.Комисијата за јавни набавки изготвува Записник од отварањето на 

понудите генериран од ЕСЈН пред да се пристапи кон евалуација на понудите 

и го потпишуваат претседателот/заменикот и сите членови на Комисијата. 

Истиот се архивира во Аривата на Националната установа во законски 

утврдениот рок, и истиот скениран и потпишан со дигитален сертификат од 

страна на претседателот на комисијата или негов заменик се прикачува на 

ЕСЈН. 

По утврдување на понудувачите, секој член или заменик на Комисијата за јавни 

набавки доставува Изјава за постоење или непостоење на судир на интереси 

со понудувачите и истата своерачно ја потпишуваат. Доколку некој член изјави 

дека има судир на интереси, кој го докажува со соодветно образложение, 

членот се иззема од понатамошниот тек на постапката согласно Законот за 

јавни набавки. Изјавите се заверуваат во Архивата на Националната установа 

заедно со Записникот од отварањето и истите се составен дел од досието на 

постапката. 



Изјава за постоење или непостоење на судир на интереси потпишува и 

одговорното лице/директор на установата, пред донесувањето на одлуката за 

избор или за поништување на постапката.Во случај на постоење на судир на 

интереси кај одговорното лице, истото се иззема согласно Законот за јавните 

набавки.Изјавата на одговорното лице/директор се заверува во Архивата на 

Националната установа и е составен дел од досието на постапката. 

5.8.Евалуација на понудите 

Пред да пристапи кон евалуација на понудите, Комисијата за јавни набавки, 

задолжително проверува дали е објавена негативна референца за 

понудувачите до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите што 

соодветно го документира како дел од досието на постапката. 

Комисијата за јавни набавки ја проверува валидноста и комплетноста на 

документацијата за утврдување на способност само за понудувачите за кои не 

е објавена негативна референца согласно законски утврдените рокови. 

Комисијата не смее да создава предност во корист на одреден економски 

оператор со користење на бараните појаснувања или дополнувања. 

Комисијата за јавни набавки не смее да побара никакви промени во 

финансиската и техничката понуда, освен исправка на аритметички грешки. 

По завршување на евалуацијата, кога за предметот на набавката или дел од 

предметот на набавката има пристигнато две или повеќе прифатливи понуди, 

Комисијата преку ЕСЈН е должна да закаже електронска аукција доколку во 

тендерската документација е предвидено да биде спроведена електронска 

аукција.По завршување на електронската аукција извештаите од истата се 

составен дел од Извештајот од спроведената постапка и од досието на 

постапката. 

Комисијата за јавни набавки подготвува Извештај од спроведена постапка. Во 

извештајот се содржани оценувањата на способноста на понудувачите, 

рангирањето на понудувачите и предлог за избор на најповолен понудувач или 

предлог за поништување на постапка. 

Извештајот го потпишуваат членовите/замениците на Комисијата за јавни 

набавки и се архивира во Архивата на Националната установа. Во електронска 

форма, потпишан со дигитален сертификат на претседателот на комисијата се 

прикачува на ЕСЈН. 

Целосно пополнетото досие на ЕСЈН, претседателот на комисијата преку ЕСЈН 

го доставува до одговорното лице/директор со цел одговорното лице/директор 

да донесе одлука за избор на најповолна понуда или поништување на 

постапката. 



Одлуката за јавна набавка може да се измени доколку најповолната понуда е 

со цена повисока од износот на средства утврден во истата, под услов да се 

утврди дека истото економски е поисплатливо од повторување на постапката 

по извршената анализа, и доколку понудената цена не го надминува 

вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно Законот за јавни 

набавки. При тоа треба да се дообезбедат средства потребни за реализација 

на договорот и истите да се предвидат во одлуката за измена на одлуката за 

јавна набавка. Одлуката за измена на одлуката за јавна набавка ја потпишува 

одговорното лице/директор и се архивира во Архивата на Националната 

установа и е составен дел од досието на постапката. Истата потпишана со 

дигитален сертификат од одговорното лице се прикачува и на досието на 

постапката на ЕСЈН. 

5.9.Избор на најповолна понуда и Известување на економски оператори 

Врз основа на извештајот од спроведената постапка и предлогот на комисијата 

за јавни набавки, одговорното лице за јавни набавки при институцијата 

подготвува Одлука за избор на најповолен понудувач односно Одлука за 

поништување на постапката, која ја потпишува одговорното лице/директор на 

Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје. 

Одлуката се архивира во Архивата на Националната установа, и во 

електронска форма се потпишува со дигитален сертификат на одговорното 

лице/директор.Одлуката во електронска форма потпишана се прикачува преку 

профилот на одговорното лице/директор на ЕСЈН и истата се враќа до 

Комисијата за да биде потоа испратена до учесниците во постапката.  

Сите кандидати односно понудувачите се известуваат за одлуките во врска со 

извршениот избор на најповолна понуда односно за поништување на 

постапката. 

Поединечното известување до учесниците во постапката претходно се 

архивира и истото до учесниците го доставува Комисијата за јавни набавки 

преку претседателот, кој го потпишува дигитално во електронска форма и 

преку ЕСЈН во рок од три дена од денот на донесување на соодветната одлука 

го испраќа до учесниците во постапката. 

5.10. Склучување на договор 

Лицето овластено за јавни набавки при институцијата го подготвува договорот 

за јавната набавка или рамковната спогодба кој ќе се склучи со избраниот 

најповолен понудувач. Договорните страни го склучуваат договорот за јавна 

набавка во писмена форма во рамки на рокот на важност на најповолна 

понуда, но не подоцна од 30 дена од денот на конечноста на одлуката за 

избор. 



Договорот за јавна набавка се склучува согласно со условите утврдени во 

тендерската документација. 

Примерок од склучениот договор/рамковна спогодба во рок од три дена 

одговорното лице за јавни набавки при институцијата задолжително доставува 

до сметководството на институцијата како и до барателот/службата која 

побарала да се спроведе соодветната постапка. 

6.Известување за склучен договор 

Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје задолжително 

објавува известување за склучен договор на  ЕСЈН во рок од 10 дена. 

Во прилог на известувањето за склучен договор се објавува и примерок од 

склучениот договор. Објавувањето на известувањето за склучен договор на 

ЕСЈН и објавувањето на известувањето го врши одговорното лице за јавни 

набавки при институцијата. 

7.Завршување на постапката и евиденција на постапките за јавни набавки 

Постапката за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за 

избор или за поништување на постапката. 

Одговорното лице за јавни набавки при институцијата ги води следните 

евиденции на постапките за јавни набавки: 

-електронско досие; 

-хартиено досие. 

8.Правна заштита 

Секој економски оператор кој има интерес за добивање на договор за јавна 

набавка и кому му е причинета или би можела да му биде причинета штета од 

превземени дејствија на сторување или пропуштање кои се спротивни на 

одредбите на Законот за јавни набавки, може да побара правна заштита 

против одлуките, дејствијата, и пропуштање за превземање дејствија од страна 

на Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје во 

постапката за јавна набавка. 

Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје е должна 

веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена од приемот на жалбата да ги направи 

достапни за Државната комисија за жалби по јавни набавки преку ЕСЈН 

жалбата со сите прилози, податоци и доказ за датумот на приемот како и 

одговор на жалбата со образложение на фактите и правните наоди, 

хронологијата на постапката за доделување договор за јавна набавка со 

наводи за битните елементи на постапката за јавна набавка. 



Одговорот на жалбата се доставува на начин и во рок предвиден во Законот за 

јавни набавки и одговорот го потпишува одговорното лице/директор на 

Националната установа. 

8.1.Примена на Законот за јавните набавки 

Лицата која ја применуваат оваа процедура се должни да обезбедат доследна 

примена на одредбите од Законот за јавни набавки во секоја фаза од процесот 

на планирање, спроведување и реализација на постапките за јавна набавка.Се 

она што не е опфатено со оваа процедура вработените службени лица кои 

учествуваат во постапките за јавни набавки должни се да го применуваат 

Законот за јавните набавки. 

8.1.1.Исклучок од Законот за јавни набавки 

Законот за јавни набавки не се применува доколку вкупната вредност на 

набавките под вредносните прагови пропишани со законот во член 40 не 

надминува 12.000 евра во денарска противвредност во тековната година. 

8.1.2.Набавките со вредност под вредносните прагови, лицето задолжено за 

јавните набавки при институцијата ги внесува во кварталната евиденција која е 

јавно достапна на ЕСЈН. 

8.1.3.За набавките со проценета вредност до 1.000 евра (без ДДВ) во денарска 

противвредност за стоки или услуги или конкурс за избор на идејно решение, 

до 5.000 евра (без ДДВ) во денарска противвредност за работи и до 10.000 

евра (без ДДВ) во денарска противвредност за посебни услуги за кои не се 

применуваат одредбите на Законот за јавните набавки, се спроведува 

следната постапка: 

Директорот на Националната установа донесува Одлука за набавка со која ја 

утврдува потребата од набавка на одредена стока, услуга или работа, 

проценетата вредност на набавката, техничката спецификација на предметот 

на набавката, услови за избор на најповолна понуда како и овластеното лице 

за спроведување на набавката. 

Лицето овластено за предметната набавка, врз основа на техничката 

спецификација и условите за избор, по електронски пат и/или по пошта 

доставува Барање за понуда до најмалку 3 (тројца) потенцијални понудувачи 

на пазарот за предметната набавка. Врз основа на пристигнатите понуди, 

лицето изготвува Извештај за пристигнатите понуди во кој е содржан предлог 

за избор на најповолна понуда. Врз основа на извештајот, директорот на 

Националната установа донесува одлука за избор на најповолна понуда, врз 

основа на која овластеното лице прави писмена нарачка до избраниот 

понудувач.За исплата на предметната набавка, овластеното лице доставува 

парафирана фактура од страна на Носителот на набавката до сметководството 

на установата. Во прилог на фактурата се доставува примерок од сите 



прибрани понуди во постапката, извештај од овластеното лице, одлуката на 

одговорното лице, Нарачка и други докази за извршена испорака на предметот 

на набавката. 

За следењето на искористувањето на средствата од Буџетот на Националната 

установа Спомен куќа на Мајка Тереза за набавки под вредносните прагови 

утврдени во член 40 од Законот за јавните набавки надлежно е 

сметководството на установата и вработените кои ги вршат работите од 

областа на сметководствените работи и од областа на јавните набавки. 

Документацијата која произлегува од спроведување на процедурата за начинот 

и постапката на планирање, спроведување и реализација на јавните набавки 

во Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје е во 

согласност со Законот за јавните набавки и други подзаконски акти и истата во 

хартиена и електронска форма се наоѓа во Националната установа Спомен 

куќа на Мајка Тереза во Скопје.  

9.Интерна контрола и ризични точки на работниот процес 

9.1.Ризични точки 

-Ненавремено доставување на барањето за потреба и отпочнување на 

постапка за доделување на договор за јавна набавка; 

-Непочитување на одредбите од Законот за јавните набавки при спроведување 

на постапката за јавна набавка од страна на Комисијата за јавни набавки; 

-Несоодветно утврдена проценета вредност на набавката; 

-Неадекватна примена на критериумите при извршување на евалуација на 

понудите; 

-Приговори од страна на понудувачите; 

-Набавка на несоодветна стока или услуга; 

9.2.Избегнување или надминување на ризичните точки 

-Советување на Комисијата за јавни набавки со одговорното лице за 

спроведување на јавни набавки во институцијата и со вработени од Бирото за 

јавни набавки при спроведување на постапка на јавна набавка; 

-Тековна координација помеѓу одговорното лице за спроведување на јавни 

набавки од институцијата со службите на чие барање се спроведува постапка 

за јавна набавка; 

-Вклучување на стручни лица кои доследно ќе ги применуваат одредбите од 

Законот за јавни набавки; 



-Соодветна примена на интерната процедура и правилна примена на 

одредбите од Законот за јавни набавки и подзаконски прописи кои 

произлегуваат од законот; 

-При прием на стоката или услуга да се спроведе квалитативна и 

квантитативна контрола од страна на надлежно/стручно лице. 

10.Документација при реализација на договорот 

Нарачка-доколку во тендерската документација е утврдено дека за испорака на 

предметот на набвка е потребна писмена нарачка од страна на договорниот 

орган, овластеното лице за реализација на договорот, изготвува писмена 

нарачка која ја потпишува директорот. Нарачката се архивира во Архивата на 

националната установа и е прилог при доставување на фактура за исплата во 

сметководството. 

Записник за примопредавање - кај постапките кај кои во тендерската 

документација е предвидено да се изготви записник за примопредавање на 

предметот на набавка, при приемот се изготвува и потпишува записник за 

примопредавање од страна на овластено лице на установата, носителот на 

набавката и доколку во постапката е утврдено и други овластени лица за 

прием. Записникот се архивира во архивата на националната установа и е 

прилог при доставува на фактура за исплата во сметководството. 

Испратница- при прием на предметот на набавка, само овластени лица од 

страна на директорот можат да извршат квалитативен и квантитативен прием 

на набавената стока. Овластеното лице се потпишува со цело име и презиме и 

краток своерачен потис. Примерокот од испратницата се чува во досието на 

постапката. Испратницата се архивира во архивата на националната установа 

и е прилог при доставување на Фактура за исплата во сметководството. 

Фактура- Овластеното лице за реализација на договорот е должно при приемот 

на фактура за испорачана стока/извршена услуга да утврди дали истата ги 

содржи податоците кои се утврдени во договорот за јавна набавка, како и да 

утврди дали кон истата се приложени бараните прилози. Овластеното лице за 

веродостојноста на фактурата своерачно ја потпишува и истата со 

известување ја доставува до сметководството. 

11.Преодни и завршни одредби 

Оваа процедура стапува на сила со денот на нејзиното донесување. 

Примерок од оваа процедура се доставува до сите инволвирани лица во 

спроведување на процедурата. 

Согласно Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за 

административни службеници и други законски и подзаконски акти кои ја 



уредуваат материјата одговорност за извршување на работните задачи и цели 

од работното место или дополнително зададените цели и задачи, секој вклучен 

во процесите кои се предмет на оваа процедура има обврска за стручно,  

професионално и навремено извршување на работните задачи како и за нивно 

квалитетно извршување. 

Секое непочитување на обврските од оваа процедура може да биде основ за 

повикување на одговорност во согласност со законските и подзаконските акти 

кои ја уредуваат соодветната материја. 

 

Бр.____________                                                                                ДИРЕКТОР, 

Скопје,__________2021  година                                                       Аријан Асланај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог бр.1 

Барање за потреби од јавна набавка кои е потребно да се предвидат во 

Годишниот план за јавни набавки на Националната установа Спомен куќа на 

Мајка Тереза во Скопје 

 

 

Согласно утврдените потреби за јавни набавки за потребите на 

_______служба, во продолжение Табела со потребни податоци кои ќе послужат 

за изготвување на Годишниот план за јавни набавки на Националната установа 

Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје 

 

Табела за потреби од јавни набавки за ______година 

Ред. 

Бр. 

Предмет на 

договор за јавна 

набавка/рамковна 

спогодба 

Очекуван 

почеток на 

постапка 

(месец) 

Проценета 

вредност на 

набавката без 

ДДВ 

Износ на ДДВ 

(%) 

Раздел, 

програма 

ставка 

1.      

2.      

3.      

4.      

   

Изготвил: 

______________ 

(име и презиме, звање и потпис) 

 

 

 



Прилог бр.2 

Барање за потреба и отпочнување на постапка за доделување на договор за 

јавна набавка 

 

Согласно Годишниот план за јавни набавки за ________202_година, ве молиме 

да изготвите Одлука за отпочнување на постапка за јавна набавка со следните 

податоци: 

1.Предмет на договорот за јавна набавка: 

________________________________ 

2.Образложение за набавката (детално образложение - причина поради 

потребата од јавна набавка): 

_______________________________ 

3.Доделување на договор за јавна набавка на: 

_______________________________(стоки/услуги/работи) 

4.Предвиден износ на средства (проценета вредност без ДДВ, посебно искажан 

ДДВ во износ и проценти): 

___________________денари без вклучен ДДВ, 

износ на ДДВ______денари (даночна стапка 0%,5%,18%) 

__________________денари со вклучен ДДВ 

5.Извор на средства (програма, ставка): 

________________________________ 

6.Стручни лица ангажирани во постапката: 

________________________________ 

7.Лице задолжено за реализација на договорот: 

_______________________________ 

8.Критериум за доделување на договор за јавна набавка: 

Цена/Квалитет____________(сооднос:_____/_____) 

Критериуми и бодови за оценка на квалитетот 

1._________ 



2.__________ 

9.Критериум/услов за утврдување на способност (критериум и доказ за 

исполнување): 

-Способност за вршење на професионална дејност____________ 

-Економска и финансиска способност___________ 

-Техничка или професионална способност____________ 

-Стандарди за систем за квалитет_____________ 

-Стандарди за заштита на животната средина__________ 

10.Предвиден рок на испорака на стоките/извршување на услугата/завршување 

на работите: 

_______________________________ 

11.Времетраење на договорот за јавна набавка: 

_______________________________ 

12.Начин и услови за плаќање: 

_______________________________ 

13.Начин и место на извршување на предметот на договорот за јавна набавка: 

_______________________________ 

14.Договорни услови поврзани со предметот на набавката 

______________________________ 

15.Банкарска гаранција 

-Гаранција на понудата___________% 

-Гаранција за квалитетно извршување на договорот_______% 

 

Во прилог на барањето: 

-Детална техничка спецификација за предметот на набавката 

Изготвил: 

______________ 

(име и презиме, звање и потпис) 


