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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 172, став (6) од Законот за јавните набавки („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/19), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК 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 управна 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 управна контрола по случаен избор се 

утврдуваат од страна на ЕСЈН по случаен електронски избор.

Член 4
Постапката за управна контрола започнува на денот на испраќањето на известувањето 

до договорниот орган дека соодветната постапка ќе биде предмет на управна 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 усогласеноста 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 
повреди во постапката.

(2) Управната контрола се врши врз основа на документацијата од постапката за јавна 
набавка која е предмет на управна контрола.

(3) Управната контрола се спроведува со преземање на следниве активности:
- разгледување на информациите содржани во документацијата од постапката за јавна 

набавка за да се разбере целокупниот опфат и природата на набавката;
- утврдување на законските одредби што се применуваат 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 утврдени во 
процесот на проверка и инструкции како тие треба да се коригираат;
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- анализа на коментарите, забелешките и препораките подготвени од контролорот;
- проверка на совпаѓањето меѓу утврдените повреди и контролната листа и/или
- формулирање нови забелешки или препораки, доколку е потребно, или бришење или 

ревидирање на постоечките коментари, забелешки и препораки.

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

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

Бр. 02-3083/1
22 март 2019 година Министер за финансии,

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р.


