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I,IHrepHa npolleAypa 3a crpoBeAyBarbe na ua6aexlr 6es [pr,rMeHa Ha npaBr,rnara 3a

jannure na6asxil no Braga na Peny6nnxa Cenepua Mare4onuja - fenepaleu
cexperapuiar

Ouurrn o4peg6ra
'1.1. Co oBaa npoqeAypa ce ype4yBa cnpoBeAyBalbero na na6anxlrre Ha Kolr He ce

npr,rMeHyBaar o4peA6ure og 3axoHor sa jannure na6anru ( no noHaraMourHl.ror

TeKCT:3aroHor) lr noA3aKoHCr(r4Te ar(Tr4.

1.2. Ha6asKure uuja nporleHera BpeAHocr 6e: !,{B e noMarra oA BpeAHocHr4Te

EparoBI4 3a npI4MeHa Ha 3aKoHor yrBpAeHlr Bo qJreH 40 cras 1og:axoHor, r(aKo r.r

ua6anxure 3a Kor{ Mo)Ke Aa ce npr4MeHar q.rreHoBrdre 23,24,25 u 26 ce

crpoBeAyBaar Ha rar(oB Haqr,rH r<oj e yrnp4eH co oBaa nporleAypa.

Pearuaaqraja ua norpe6ara og ua6anxa

2.1. PaxonoAr4Tenor Ha opraHr43arlr4cKara eAr,rHrrrla no (goronopHr4or opran) xoja

r,rMa norpe6a og na6anra uuja npoqeHera BpeAHocr 6e: [[B e noMana oA

BpeAHocHr,rre rrparoBr4 yrBpAeHr,r Bo q.rreH 40 cran 1 o4 saroHor, rroAHecyBa

Bapame sa Ha6aera (Ilpunor 6p.1 -l).
2.2.Bapa*ero 3a ua6anra noA nparoBrrre yrBpeAHr4 Bo qren 4Ocran L og 3aKoHor ce

AocraByBa Ao Opranrasaqr,roHara 'eALrHr4rIa 3a cfuuaucucxu pa6orra u

3aAOnlKr4TenHO CO,4plKr4 :

. apxr,rBcxra 6pof r4 AaryM Ha noAHecyBarbero

o BVtL,onr4c 14 r(orrl4ql4Ha ua na6anxara
. r,rrHocr Ha 6aparuero

. o6pasrolKeHHe Ha norpe6ara

. npolleHera BpeAHocr Ha na6anrara 6e:,{,[8, nporleHT r,r r,r3Hoc na flflB r.r

. HaqI4H na nlaxarte:
- co aBaHCna $axrypa ( nna(arre npeA ucnopara/ r.r3BprxyBame/ rasne46a)
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- со фактура( плаќање по испорака/ извршување/ изведба) и 
- со фискална сметка и сметкопотврда (готовинско плаќање). 

Пред да се достави Барањето за набавка од членовите 23, 24, 25 и 26 до 
Организационата единица за финансиски работи, тоа се доставува до 
Организационата единица за јавни набавки за потврдување на 
исполнетоста на условите за исклучување од примена на законот. 

2.3. Раководителот на Организационата единица за финансиски работи го 
распределува Барањето за набавка на службено лице. Службеното лице по 
добивање на Барањето за набавка, во рок од 3 (три) работни дена проверува 
дали ги има потребните средства и доколку ги има изготвува Барање за 
реализација на набавка. Барањето за реализација на набавка се изготвува 
во 3 (три) примерока на Образец ( Прилог бр.1 – II) кој е составен дел на оваа 
процедура. 

2.4. Барање за реализација на набавка се доставува на одговорното лице за 
одобрување на Образец ( Прилог бр.1 – III) кој е составен дел на оваа 
процедура. 

2.5. За одобреното/ неодобреното Барање за реализација на набавка, 
службеното лице задолжено за конкретниот предмет по електроснки пат го 
известува раководителот на Организациската единица- барател на 
набавката, за продолжување или запирање на реализацијата на набавката. 

2.6. Одобреното барање за реализација на набавка непосредно го реализира 
службено лице определено од раководителот на Организациската единица- 
барател на набавката, во согласност со оваа процедура и со почитување на 
начелата за економичност, едикасност, конкуренција помеѓу економските 
оператори, еднаков третман на економските оператори и сразмерност. 

2.7. Плаќање со авансна фактура- Кога плаќањето на набавката е со авансна 
фактура, барателот на набавката ја обезбедува авансната фактура, ја 
заверува во писарницата и ја прегледува, и преку писарницата се доставува 
до службеното лице на Организациската единица за финансиски работи на 
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кое е распределен конкретиниот предмет. Службеното лице од 
Организациската единица за финансиски работи по приемот и прегледот ја 
подготвува фактурата за исплата и преку книгата за влезни фактури ја 
доставува до раководителот. По исплатата на авансната фактура, за тоа по 
електронски пат го известува раководителот на Организациската единица- 
барателот на набавката, кој пристапува кон реализација на барањето. 

2.8. Плаќање со фактура- Кога плаќањето на набавката е со фактура, 
барателот на набавката по добивање на известувањето од службеното лице 
задолжено за конкретниот предмет за одобрување, пристапува кон 
реализација на набавката. По реализација на набавката, преку писарницата 
се доставува фактура до службеното лице од Организациската единица за 
финансиски работи на кое е распределен конкретиот предмет. Службеното 
лице од Организациската единица за финансиски работи по приемот и 
прегледот ја подготува фактурата за исплата и преку книгата за влезни 
фактури ја доставува до раководителот. Пред фактурата да се спреми за 
исплата, таа се проверува и се потпишува од раководителот на 
Организациската единица- барател на набавката. 

2.9. Плаќање во готово- Кога плаќањето на набавката е во готово, 
Организациската единица за финансиски работи го известува барателот на 
барањето за одобрување на набавката и му исплаќа аванс на парични 
средства, за нејзина реализација. Барателот на набавката за реализираната 
набавка задолжително треба да обезбеди фискална сметка со 
сметкопотврда.  
Во согласност со Законот за платниот промет, плаќањето во готово од 
страна на правни лица не може поединечно да биде поголемо од 6.000 
денари. 
Веднаш по реализација на набавката со плаќање во готово, барателот на 
набавката го раздолжува евентуално примениот аванс, а финансиските и 
други придружни документи по предметната набавка ги предава на 
Организациската единица за финансиски работи. 
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2.10. Прием на набавката- Квантитативен прием на набавката врши 

службено лице определено од раководителот на Организациската единица- 
барател на набавкатаи магационерот кај (договорниот орган), со документ 
приемница, а врз основа на испратница и/или други документи за 
испорака. 
Квалитативен прием на набавката задолжително врши службено лице 
определено од раководителот на Организациската единица- барател на 
набавката, со потврдување на приемницата ( со полно име и презиме и 
скратен потпис). 
Еден примерок од испратиницата, уредно потпишана и изготвена, 
службено лице определено од раководителот на Организациската единица- 
барател на набавката или магационерот предава на Организациската 
единица за финансиски работи за комплетирање на документацијата за 
предметната набавка.  
Квалитативен / Квантитативен прием на услуги/работи врши службеното 
лице определено од раководителот на Организациската единица- барател 
на набавката, со потврдување на фактурата ( со полно име и презиме и 
скратен потпис). 

3. Активности на Организациската единица за финансиски работи 
3.1. По реализацијата на набавката и комплетирањето на потребната 

документација, Организациската единица за финансиски работи го 
пополнува Дел IV од Барањето за набавка. 

3.2. Организациската единица за финансиски работи е должна да води посебна 
евиденција на Барањата за набавки кои се реализираат во согласност со 
оваа процедура. 
Рвиденцијата на Барањата за набавки се води на дневна, месечна, 
квартална и годишна основа, и веднаш се известува одговорното лице на 
(договорниот орган) кога вредноста на реализираните и резервираните 
набавки, во согласност со оваа процедура, се доближи до 10.000/20.000 евра 
во денерска противредност во тековната година. 



Peny6nnxa CenepHa Maxegouuja
- fEHEPAIIEH CEI(PETAPI4'AT -

eAr4Hr4rla :a cfuHaHcr4cnlr pa6oru e Aon)r(Ha sa6anrcnre

BO COI.IaCHOCT CO OBaa npoqeAypa Aa rr4 BHece Bo KBapTaJrHaTa

ua ECIH.

I

foguua
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Прилог 1 

 
 

До Организациската единица за финансиски работи/ Организациска единица за 
јавни набавки ( за набавка според членовите 23, 24, 25 и 26 од ЗЈН) 
 

I.Барање за набавка       

1. организациската единица во _________________ (договорниот орган) има потреба од 
набавка на: 
_________________________________________________________________________________. 

(се наведува видот/ описот на предметот и потребната количина) 

 

2. Набавката (е од итен карактер)/(не е од итен карактер), односно треба да се 
реализира во месец ________/_________година. 

3. Образложение на потребата: 

____________________________________________________________________________________. 

4.Проценетата вредност на набавката без ДДВ изнесува ____________, процент и износ 
на ДДВ ___________. 

5. Начин на плаќање ( да се заокружи еден од начините на плаќање): 

• Со авансна фактура (плаќање пред испорака/ извршување/изведба) или 
• Со фактура (плаќање по испорака /извршување/изведба) или 
• Со фискална сметка и сметкопотврда (готовинско плаќање). 

                                                                                                  Раководител на Организациска единица  

_____________________година                                                  __________________________________                
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II-a. Постапување на Организациска единица за јавни набавки ( за набавка според 
членовите 23,24,25 и 26 од ЗЈН. За набавките под праговите овој дел да се избрише) 

Организациската единица за јавни набавки потврдува дека се исполнети/ не се 
исполнети условите за исклучување од примена на Законот за јавните набавки во 
согласност со член 23/24/25/26 од истиот во однос на Барањето за набавка доставено 
до Организациската единица  

__________ со архивски бр. __________, во месецот на бараната реализација. 

 

                                                                                                 Раководител на Организациска единица                                       
                                                                                                                                 за јавни набавки 
 
_______________година                                                                  _____________________________ 
 
 
II-б Постапување на Организациска единица за финансиски работи 
Организациската единица за финансиски работи потврдува дека има/нема слободен 
износ на средства за реализација на Барањето за набавка доставено од 
Организациската единица _______________________ со архивски бр. _______________, во 
месоцот на бараната реализација. 
 
 
                                                                                                  Раководител на Организациска единица                                       
                                                                                                                               за финансиски работи 
 
_______________година                                                                  _____________________________ 
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III. Постапување на одговорното лице 
 
Врз основа на потврдата на Организациската единица за јавни набавки дека се 
исполнети условите за исклучување од примена на законот (само на набавките 
според членовите 23, 24, 25 и 26 од ЗЈН) / Организациската единица за финансиски 
работи за постоење/ непостоење на слободен износ на средства за реализација на 
Барањето за набавка доставено од Организациската единица ___________ архивски 
број, истото го одобрува/ не го одобрувам. 
 
                                                                                                                            Одговорно лице 
 
_______________година                                                                  _____________________________ 
 
 
 
IV. Исплата 
 
 
Се потврдува исплатата по Барањето за набавка доставено од Организациската 
единица ___________________ со архивски бр. _______________, износ од ______________ 
денаро на ден __________________година. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Раководител на Организациска единица                                       
                                                                                                                               за финансиски работи 
 
_______________година                                                                  _____________________________ 


