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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Врз основа на член 167 став (4) 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 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ 
ОДНОСНО ПОНУДУВАЧИТЕ ЗА ОДЛУКИТЕ ВО ВРСКА СО ИЗВРШЕНАТА 
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА, ДОДЕЛУВАЊЕТО НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА, СКЛУЧУВАЊЕТО НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА ИЛИ 
ПОНИШТУВАЊЕТО НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропшува формата и содржината на известувањето на 

кандидатите, односно понудувачите за одлуките во врска со извршената 
претквалификација, доделувањето на договорот за јавна набавка, склучувањето на 
рамковната спогодба или поништувањето на постапката за доделување на договорот. 

 
Член 2 

Формата и содржината на известувањето на кандидатите за одлуките во врска со 
извршената претквалификација е дадено во Прилог 1 и е составен дел од овој правилник. 

 
Член 3 

Формата и содржината на известувањето на понудувачите за одлуките во врска со 
доделувањето на договорот за јавна набавка е дадено во Прилог 2 и е составен дел од овој 
правилник. 

 
Член 4 

Формата и содржината на известувањето на понудувачите за одлуките во врска со 
склучувањето на рамковната спогодба е дадено во Прилог 3 и е составен дел од овој 
правилник. 

 
Член 5 

Формата и содржината на известувањето на кандидатите и понудувачите за одлуките во 
врска со поништувањето на постапката за доделување на договорот е дадено во Прилог 4 
и е составен дел од овој правилник. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 02-25062/1  

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