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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Врз основа на член 14-а став (7) од Законот за јавните набавки („Службен весник на 
Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11), министерот за 
финансии донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ЕДУКАЦИЈА ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИ, ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ ЗА 

ЈАВНИ НАБАВКИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ПОЛОЖЕН 
ИСПИТ ЗА ЛИЦЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ЗА ОБУЧУВАЧ, КАКО И  ВИСИНАТА 
НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО ПЛАЌААТ УЧЕСНИЦИТЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува програмата за спроведување едукација за јавни набавки, 

програмата за спроведување обука за обучувачи за јавни набавки, формата и содржината на 
потврдата за положен испит за лице за јавни набавки и за обучувач, како и висината на 
надоместокот кој го плаќаат учесниците на едукацијата. 

 
Член 2 

Програмата за спроведување едукација за јавни набавки се состои од два модули: 
- модул за обука на договорни органи и 
- модул за обука на економски оператори.  
Модулот за обука на договорни органи за лицата за јавни набавки кои претходно не се 

стекнале со потврда за положен испит за лице за јавни набавки трае 35 наставни (училишни) 
часови, во кој се опфатени темите од деловите 1 до 13 од програмата од став 1 на овој член, а за 
лицата кои претходно се стекнале со потврда за положен испит за лице за јавни набавки трае 
седум наставни (училишни) часови, во кој се опфатени темите од деловите 14 и 15 од 
програмата од став 1 на овој член. 

Модулот за економски оператори трае 14 наставни (училишни) часови. 
Програмата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 1 кој  е составен дел од овој 

правилник. 
 

Член 3 
Обуката за обучувачи за јавни набавки се спроведува согласно со Програмата за 

спроведување обука за обучувачи за јавни набавки. 
Обуката за обучувачи за јавни набавки за лицата кои претходно не се стекнале со 

потврда за положен испит за обучувач за јавни набавки трае 70 наставни (училишни) 
часови, во која се опфатени главите I до X од програмата од став 1 на овој член, а за 
лицата кои претходно се стекнале со потврда за положен испит за обучувач за јавни 
набавки трае 14 наставни (училишни) часови, во која се опфатени главите XI до XIV од 
програмата од став 1 на овој член.  

Програмата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел од овој 
правилник. 

 
Член 4 

Висината на надоместокот кој го плаќаат учесниците на едукацијата изнесува: 
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- 15.000 денари за посета на модулот за обука на обучувачи за јавни набавки за лицата кои 
претходно не се стекнале со потврда за положен испит за обучувач изнесува, односно 4.000 
денари за лицата кои претходно се стекнале со потврда за положен испит за обучувач; 

- 9.500 денари за посета на модулот за обука на договорни органи за лицата кои 
претходно не се стекнале со потврда за положен испит за лице за јавни набавки, односно 
2.000 денари за лицата кои претходно се стекнале со потврда за положен испит за лице за 
јавни набавки и 

- 3.000 денари за посета на модулот за обука на економските оператори.  
 

Член 5 
Формата и содржината на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки е 

дадена во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 6 
Формата и содржината на потврдата за положен испит за обучувач за јавни набавки е 

дадена во Прилог 4 и е составен дел на овој правилник.  
 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за 

програмата, начинот на спроведување на испитот, висината на надоместокот, како и формата и 
содржината на потврдата („Службен весник на Република Македонија“ број 18/11). 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 02-25986/1 

11  јули 2012 година                   Министер за финансии, 
        Скопје                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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