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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27
декември 2011 година.
Бр. 07- 5399/1
27 декември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
НАБАВКИ
Член 1
Во Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број
136/2007, 130/2008, 97/10 и 53/11), во членот 1 точката на крајот од реченицата се
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и за концесии и јавно приватно
партнерство“.
Член 2
Во членот 3 точка 10 зборовите: „или да подобрат одредени елементи од понудата“ се
бришат.
По точката 24 се додаваат две нови точки 25 и 26, кои гласат:
„25. „Соодветна понуда“ е прифатлива понуда која е во рамките на износот што го
утврдил договорниот орган со одлуката за јавна набавка или што може да го дообезбеди
согласно со членот 28 став (4) од овој закон;
26. „Услуги за истражување и развој“ се сите активности кои вклучуваат темелно
истражување, применето истражување и експериментален развој кој вклучува реализација
на технолошки демонстратори, односно уреди кои демонстрираат дејствување на нов
концепт или нови технологии во соодветно или репрезентативно опкружување;“.
Во точката 25 која станува точка 27 по зборовите: „правно лице“ точката и запирката се
бришат и се додаваат зборовите: „односно лице овластено од него“.
Точките 26, 27, 28, 29, 30 и 31 стануваат точки 28, 29, 30, 31, 32 и 33.
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Член 3
По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:
„Член 6-а
(1) При доделување на договор за јавна набавка за потребите на дипломатскоконзуларните претставништва на Република Македонија во странство со проценета
вредност до 20.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги, односно до 50.000
евра во денарска противвредност за работи се применуваат членовите 2, 33, 34, 35, 36 и
103 од овој закон.
(2) Договорите за јавни набавки за потребите на дипломатско-конзуларните
претставништва на Република Македонија во странство со проценета вредност над
износите од ставот (1) на овој член се доделуваат согласно со одредбите од овој закон.“
Член 4
Во членот 14 став (1) алинеја 5 зборовите: „стандардна“ и „стандардни“ се бришат.
Во алинејата 6 зборовите: „својата веб страница“ се заменуваат со кратенката „ЕСЈН“.
По алинејата 6 се додаваат четири нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат:
„- го следи навременото доставување на податоци и оневозможува користење на ЕСЈН
на корисниците кои не ги почитуваат своите обврски во однос на користењето на ЕСЈН,
- презакажува електронска аукција во случај на техничка грешка, пад на ЕСЈН и по
одлука на Државната комисија за жалби по јавни набавки,
- ги анализира образложенијата за неспроведување на електронска аукција согласно со
членот 123 од овој закон и доколку истите не се основани му укажува на договорниот
орган за сторениот пропуст и
- предлага кодекс на однесување при спроведување на јавните набавки кој го донесува
министерот за финансии.“
Член 5
Во членот 14-а ставот (1) се менува и гласи:
„Бирото подготвува и спроведува едукација за јавни набавки и издава потврди за
положен испит за лице за јавни набавки, за што води евиденција.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) На едукацијата за јавни набавки предаваат обучувачи кои имаат потврда за
обучувачи што ја издава Бирото.“
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
По ставот (4) кој станува став (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Потврдата за положен испит за лице за јавни набавки е со важност од три години, а
потврдата за обучувач е со важност од две години од денот на нејзиното издавање.“
Ставот (5) кој станува став (7) се менува и гласи:
„(7) 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 ги пропишува министерот за финансии.“
Член 6
Во членот 15 по ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5), кои гласат:
„(2) Предметот на договор за јавна набавка може да се оформи во повеќе посебни
истоветни делови, при што за секој дел може да се склучи посебен договор.
(3) Понудувачот може да поднесе понуда за еден, повеќе или за сите делови, при што
понудата мора да опфати најмалку еден целосен дел.

2 од 16

Службен весник на РМ, бр. 185 од 30.12.2011 година

(4) Понудувачот треба во својата понуда да наведе дали истата се однесува на
целокупниот предмет на договорот за јавна набавка или само на одредени делови.
(5) Ако понудувачот поднесе понуда за два или повеќе делови, истата ја поднесува на
начин што ќе овозможи секој дел да се евалуира посебно.“
Член 7
Во членот 22 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) За користење на ЕСЈН, договорните органи и економските оператори плаќаат
надоместоци според тарифник кој го донесува министерот за финансии. Средствата
остварени од наплата на надоместоците се приход на Бирото кои се користат за
унапредување и развој на системот на јавни набавки.“
Член 8
Во членот 24 став (1) зборовите: „кои имаат потреба од ист вид на набавка“ се бришат.
Член 9
Во членот 26 став (1) се додава нова реченица која гласи: „Вкупните потреби ги
вклучуваат и потребите што се реализираат како групна набавка или преку централно тело
за набавки.“
Ставот (4) се менува и гласи:
„Формата, содржината, како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни
набавки ги пропишува министерот за финансии.“
Член 10
Членот 26-б се менува и гласи:
„Во услови на намалување на средствата со Буџетот на Република Македонија,
буџетските корисници можат да извршат промена на динамиката на реализација и/или
плаќање на обврските од склучените договори за јавни набавки кои не се опфатени со
развојниот дел од Буџетот, по претходно обезбедена согласност од другата договорна
страна, со склучување на анекс на договорот за продолжување на рокот за следната
година или повеќе. Владата на Република Македонија донесува одлука за давање
согласност за склучување на анекс на договорот по претходно мислење на
Министерството за финансии.“
Член 11
Во членот 27 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Во случај на потреба од набавка за која веќе е спроведена постапката за
доделување договор за јавна набавка во тековната година, а која не можела да се предвиди
во моментот на нејзиното спроведување, договорниот орган ја зема предвид вкупната
проценета вредност на соодветната потреба при избор на видот на постапка.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 12
Во членот 28 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка,
најповолната прифатлива понуда согласно со условите на постапката е со цена повисока
од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да
ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под
услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го
надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со овој закон.“
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Член 13
Во членот 29 став (1) се додава нова алинеја 1, која гласи:
„- спроведува технички дијалог со економските оператори,“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Комисијата од ставот (1) на овој член е должна да постапува согласно со Кодексот на
однесување при спроведување на јавните набавки.“
Член 14
По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:
„Член 29-а
(1) Договорниот орган определува лице или организациски облик во чии рамки ќе се
вршат и работи од областа на јавните набавки.
(2) Лицето од ставот (1) на овој член е лице кое е вработено кај договорниот орган, кое
е обучено за вршење на работите од областа на јавните набавки согласно со овој закон и
кое има соодветна потврда за положен испит за лице за јавни набавки. Ако договорниот
орган има определено организациски облик за вршење на работите за јавни набавки, сите
лица од организацискиот облик треба да имаат потврда за положен испит за лице за јавни
набавки.
(3) Лицето или организацискиот облик од ставот (1) на овој член ги врши следниве
работи:
- ја координира подготовката на планот за јавни набавки,
- ја изготвува одлуката за јавна набавка,
- го објавува огласот за јавна набавка,
- ја советува комисијата при спроведување на постапката за доделување договор за
јавна набавка,
- задолжително учествува како член во комисијата за јавна набавка кај постапките за
доделување договор за јавна набавка со проценета вредност над 130.000 евра во денарска
противвредност за стоки и услуги и над 4.000.000 евра за работи,
- ги подготвува потребните акти врз основа на извештајот од спроведена постапка,
- ги ажурира податоците кои согласно со овој закон се доставуваат во ЕСЈН,
- дава насоки и упатства на договорниот орган во врска со постапување во жалбената
постапка во соработка со комисијата за јавна набавка и
- врши други работи согласно со овој закон.
(4) Лицето од ставот (1) на овој член е должен во своето работење да постапува
согласно со Кодексот на однесување при спроведување на јавните набавки.“
Член 15
Во членот 38 став (3) по зборот „учество“ се додаваат зборовите: „односно три дена кај
постапката со барање за прибирање на понуди“.
Член 16
Во членот 39 став (1) по зборот „учество“ точката на крајот од реченицата се заменува
со запирка и се додаваат зборовите: „односно три дена кај постапката со барање за
прибирање на понуди“.
Член 17
Во членот 40 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
„(2) По исклучок на ставот (1) на овој член право на учество во постапка за доделување
договор за јавна набавка нема економски оператор кој има една или повеќе негативни
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референци во период од една година од денот на објавувањето на последната негативна
референца согласно со условите од членовите 47 и 48 од овој закон.
(3) Доставените податоци за негативни референци се јавно достапни на ЕСЈН.“
Член 18
Во членот 43 по ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4), и (5), кои гласат:
„(2) Кај отворената и ограничената постапка за доделување договор за јавна набавка на
стоки и услуги со проценета вредност над 130.000 евра во денарска противвредност
договорниот орган е должен, по донесување на одлуката за јавна набавка, а пред
објавување на огласот за јавна набавка, да спроведе технички дијалог со економските
оператори, и тоа:
- да ги направи достапни на јавноста преку ЕСЈН техничките спецификации што
планира да ги користи во постапката, најмалку пет работни дена од денот на нивното
објавување,
- да овозможи секој заинтересиран економски оператор да даде свои предлози и
коментари на објавените технички спецификации во периодот од алинејата 1 на овој став,
со користење електронски средства или со организирање заеднички состанок во однапред
утврдено време и датум и
- по завршување на периодот од алинејата 1 на овој став да ги разгледа добиените
предлози и коментари и, доколку се прифатливи, соодветно да ги имплементира во
техничките спецификации.
(3) Комисијата за јавна набавка составува записник од спроведениот технички дијалог,
кој задолжително содржи опис на предлозите и коментарите на деловната заедница, како и
образложение за неприфаќање на оние предлози и коментари кои не ги имплементирала
во техничките спецификации. Записникот е дел од досието на постапката.
(4) Договорниот орган може да спроведе технички дијалог и кај постапките за
доделување договори за јавни набавки со проценета вредност под износот од ставот (2) на
овој член.
(5) Учеството во техничкиот дијалог не се смета за учество во изработка на тендерската
документација во смисла на ставот (1) на овој член.“
Член 19
Членот 45 се менува и гласи:
„(1) Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи
на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од
договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите
предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично).
Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна
набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.
(2) Договорниот орган не смее од понудувачот да бара дел од договорот за јавна
набавка да го отстапи на подизведувачи или да ангажира одредени производители, освен
ако со посебен закон или со меѓународен договор поинаку не е уредено.
(3) Носителот на набавката може, во текот на реализација на договорот за јавна
набавка, да ги менува подизведувачите за оној дел од договорот за јавна набавка што го
отстапил на подизведувачи, само по претходно одобрение од договорниот орган.“
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Член 20
Членот 47 се менува и гласи:
„(1) Договорниот орган може да бара гаранција на понудата во вид на банкарска
гаранција или депонирани средства, а во спротивно задолжително бара изјава за
сериозност на понудата и тоа задолжително го наведува во тендерската документација.
(2) Во случаите на банкарска гаранција или депонирани средства, договорниот орган ја
изразува бараната вредност на гаранцијата на понудата како процент од вредноста на
понудата, при што не смее да бара висина на гаранција поголема од 3% од вредноста на
понудата без вклучен ДДВ.
(3) Во случаите на изјава за сериозност на понудата, понудувачот изјавува дека нема да
ги преземе дејствијата од ставот (5) на овој член. Доколку понудувачот ја прекрши
дадената изјава, договорниот орган го исклучува од натамошната постапка и постапува
согласно со ставот (6) на овој член.
(4) Гаранцијата на понудата се доставува заедно со понудата во оригинална форма.
(5) Договорниот орган ја наплаќа гаранцијата на понудата, ги задржува депонираните
средства, односно ја активира изјавата за сериозност на понудата ако понудувачот:
- ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- не ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,
- не го потпише договорот за јавна набавка или
- не ја обезбеди гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, ако договорниот
орган ја предвидел во тендерската документација.
(6) Доколку дојде до наплата на гаранцијата на понудата, задржување на депонираните
средства или прекршување на изјавата за сериозност на понудата, договорниот орган во
ЕСЈН објавува негативна референца што резултира со исклучување на предметниот
понудувач од сите идни постапки за доделување договори за јавни набавки во период од
една година од денот на објавувањето во случај на прва негативна референца, за што го
известува понудувачот. Периодот на исклучување од овој став се зголемува за
дополнителна една година при секоја наредна негативна референца, но не повеќе од пет
години.
(7) Забраната за учество во постапките за доделување договори за јавни набавки
согласно со условите од ставот (6) на овој член се однесува и на групата економски
оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и на
економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој
има негативна референца.
(8) Негативната референца од ставот (6) на овој член договорниот орган ја објавува
истовремено со објавување на известувањето за склучен договор или за поништување на
постапката. Кај постапките со барање за прибирање понуди, негативната референца се
објавува во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот за јавна набавка или
поништување на постапката.
(9) Гаранцијата на понудата треба да е со важност не помалку од 14 дена по денот на
истекот на важноста на понудата.
(10) Во исклучителни случаи, договорниот орган може да побара од понудувачите
продолжување на периодот на важност на гаранцијата на понудата.
(11) Гаранцијата на понудата им се враќа на понудувачите кои не се избрани за
најповолни во рамките на периодот на нејзината важност.
(12) Гаранцијата на понудата на понудувачот чија понуда е избрана за најповолна
му се враќа откако ќе го потпише договорот за јавна набавка и ќе достави гаранција за
квалитетно извршување, доколку истата се бара.“
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Член 21
Во членот 48 став (3) сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „услуги“
точката се брише и се додаваат зборовите: „и при доделување рамковна спогодба .“
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот може да се бара кај
поединечните договори што се доделуваат врз основа на рамковна спогодба.“
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).
По ставот (6) кој станува став (7) се додаваат три нови става (8), (9) и (10), кои гласат:
„(8) Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот,
договорниот орган до ЕСЈН доставува негативна референца што резултира со
исклучување на предметниот носител на набавка од сите идни постапки за доделување
договори за јавни набавки во период од една година од денот на објавувањето во случај на
прва негативна референца, за што го известува понудувачот. Периодот на исклучување од
овој став се зголемува за дополнителна една година при секоја наредна негативна
референца, но не повеќе од пет години.
(9) Забраната за учество во постапките за доделување договори за јавни набавки
согласно со условите од ставот (8) на овој член се однесува и на групата економски
оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и на
економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој
има негативна референца.
(10) Негативната референца од ставот (8) на овој член договорниот орган ја доставува
во рок од пет работни дена од денот на наплатата на гаранцијата.“
Член 22
Членот 50 се брише.
Член 23
Во членот 52 став (3) зборовите: „веб страницата на Бирото“ се заменуваат со
кратенката „ЕСЈН“.
Член 24
Во членот 54 став (1) зборот „истовремено“ се брише, зборовите: „веб страницата на
Бирото“ се заменуваат со кратенката „ЕСЈН“, а втората реченица се брише.
Член 25
Во членот 55 зборот „доставува“ се заменува со зборот “објавува“, по зборовите:
„известување за склучен договор“ се додава кратенката „на ЕСЈН“, а зборовите: „до
Бирото заради објавување на веб страницата на Бирото“ се бришат.
Член 26
Во членот 62 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:
„(2) Во постапката за доделување договор за јавна набавка, претседателот, заменикот
на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка,
како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси која
претставува дел од досието од спроведена постапка.
(3) Во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик, членовите и
нивните заменици во комисијата за јавна набавка, истите се повлекуваат од работа на
комисијата и се заменуваат со други лица.
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(4) Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, истото со посебно решение
овластува друго лице од редот на функционерите или вработените кај договорниот орган
да ги донесе соодветните одлуки и да го потпише договорот.“
Член 27
Во членот 65 став (1) зборовите: „52 дена од денот на испраќањето на огласот за
објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на
Бирото“ се заменуваат со зборовите: „45 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН“.
Член 28
Во членот 66 став (1) зборовите: „26 дена од денот на испраќањето на огласот за
објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на
Бирото“ се заменуваат со зборовите: „20 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН“.
Ставовите (2) и (3) се бришат.
Член 29
Во членот 69 став (1) зборовите: „37 дена од денот на испраќањето на огласот за
објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на
Бирото“ се заменуваат со зборовите: „30 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН“.
Член 30
Во членот 70 зборовите: „16 дена од денот на испраќањето на огласот за објавување во
„Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото“ се
заменуваат со зборовите: „15 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН“.
Член 31
Во членот 80 зборовите: „37 дена од денот на испраќањето на огласот за објавување во
„Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото“ се
заменуваат со зборовите: „30 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН“.
Член 32
Во членот 81 зборовите: „30 дена од денот на испраќањето на огласот за објавување во
„Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото“ се
заменуваат со зборовите: „15 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН“.
Член 33
Во членот 89 став (1) алинеја 1 по зборовите: „прифатлива понуда“ се додаваат
зборовите: „или ниту една соодветна понуда“.
Член 34
Во членот 90 став (1) зборовите: „37 дена од денот на испраќањето на огласот за
објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на
Бирото“ се заменуваат со зборовите: „30 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН“.
Член 35
Во членот 91 зборот „испраќање“ се заменува со зборот „објавување“, а зборовите: „во
„Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото“ се
заменуваат со кратенката „во ЕСЈН“.
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Член 36
Во членот 99 став (1) зборот „спроведува“ се заменува со зборовите: „може да
спроведе“.
Во точката 1 алинеја 2 сврзникот „и“ се заменува со запирка.
Во алинејата 3 по зборовите: „објавување на оглас“ точката се заменува со сврзникот
„и“.
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- во отворена постапка, ограничена постапка, постапка со преговарање со објавување
на оглас и постапка со барање за прибирање понуди договорниот орган не може да закаже
електронска аукција од причина што не постои доволно конкуренција.“
Во ставот (2) по зборовите: „вредноста на основниот договор“ се става точка, а
зборовите до крајот на реченицата се бришат.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Во случаите од ставот (1) точка 1 алинеи 3 и 4, точка 2 алинеи 2 и 3 и точка 4 на
овој член, договорниот орган нема обврска да ја утврдува способноста на економските
оператори.“
Член 37
Членот 100 се менува и гласи:
„(1) Договорниот орган може да спроведе постапка со барање за прибирање на понуди
со објавување на оглас во ЕСЈН кога проценетата вредност на договорот за јавна набавка
на стоки и услуги е до 20.000 евра во денарска противвредност, а на работи до 50.000 евра
во денарска противвредност, без вклучен ДДВ.
(2) При спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, соодветно се
применуваат одредбите од овој закон, освен ако во овој дел поинаку не е уредено.
(3) Крајниот рок за поднесување на понудите кај постапката со барање за прибирање на
понуди не смее да е покус од:
- пет дена од денот на објавувањето на огласот во ЕСЈН, кога проценетата вредност на
договорот за јавна набавка е до 5.000 евра во денарска противвредност, без вклучен ДДВ и
- десет дена од денот на објавувањето на огласот во ЕСЈН, кога проценетата вредност
на договорот за јавна набавка на стоки и услуги е до 20.000 евра во денарска
противвредност, а на работи до 50.000 евра во денарска противвредност, без вклучен
ДДВ.“
Член 38
Во членот 101 став (1) зборовите: „и за истата не наплаќа надомест“ се бришат.
Ставот (2) се брише.
Член 39
Членот 102 се менува и гласи:
„(1) Во постапката со барање за прибирање на понуди каде што проценетата вредност
на договорот за јавна набавка е до 5.000 евра во денарска противвредност, без вклучен
ДДВ, не се спроведува јавно отворање на понудите.
(2) Договорниот орган во постапката со барање за прибирање на понуди каде што
проценетата вредност на договорот за јавна набавка е до 5.000 евра во денарска
противвредност, без вклучен ДДВ, ја утврдува единствено способноста за вршење
професионална дејност на економските оператори.
(3) Во постапката со барање за прибирање на понуди каде што проценетата вредност на
договорот за јавна набавка на стоки и услуги е до 20.000 евра во денарска противвредност,
а на работи до 50.000 евра во денарска противвредност, без вклучен ДДВ, се спроведува
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јавно отворање на понудите, при што соодветно се применуваат одредбите од Главата VII
Дел 1 оддели 2, 3 и 4 од овој закон.
(4) Во постапката со барање за прибирање на понуди каде што проценетата вредност на
договорот за јавна набавка на стоки и услуги е до 20.000 евра во денарска противвредност,
а на работи до 50.000 евра во денарска противвредност, без вклучен ДДВ, економските
оператори својата лична состојба ја потврдуваат со поднесување на изјава.
(5) Пред донесување на одлуката за избор на најповолна понуда, економскиот оператор
чија понуда е оценета за најповолна е должен до комисијата за јавна набавка да ги достави
документите за потврдување на неговата лична состојба, дефинирани во поедноставената
тендерска документација.
(6) Комисијата за јавна набавка прифаќа документи за утврдување на личната состојба
од ставот (5) на овој член кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но
не подоцна до денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.
(7) Ако економскиот оператор не ги достави документите од ставот (5) на овој член во
рокот утврден од страна на комисијата за јавна набавка, или истите се невалидни или
несоодветни за утврдување на личната состојба, комисијата за јавна набавка го поканува
наредниот рангиран економски оператор или дава предлог за
поништување на
постапката.
(8) Во постапката со барање за прибирање на понуди не се дозволени алтернативни
понуди.“
Член 40
Во членот 103 став (2) зборовите: „до Бирото“ се заменуваат со кратенката „во ЕСЈН“.
Член 41
Во членот 119 ставот (4) се менува и гласи:
„Договорниот орган може да додели договор за јавна набавка согласно со ставот (2)
алинеја 1 на овој член само ако сите услови кои го уредуваат доделувањето на договорот
се утврдени во рамковната спогодба, при што договорот се доделува врз основа на
првичните услови и понуди кои се доставени пред склучување на рамковната спогодба.
Доколку најповолниот понудувач не е во можност да го реализира предметниот договор,
договорот за јавна набавка се склучува со следниот расположлив најповолен понудувач
кој е страна во рамковната спогодба. Договорниот орган во рок од пет дена од денот на
склучувањето на договорот доставува известување за склучен договор врз основа на
рамковната спогодба на сите понудувачи што се страни во рамковната спогодба.“
Член 42
Во членот 120 став (2) алинеја 2 зборовите: „како и критериумите за доделување на
договорот што ќе се применуваат за избор на економски оператор на кој ќе му се додели
договорот“ се заменуваат со зборовите: „согласно со критериумот за доделување на
договорот утврден во тендерската документација за рамковната спогодба“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Договорниот орган во рок од пет дена од денот на склучувањето на договорот
доставува известување за склучен договор врз основа на рамковната спогодба на сите
понудувачи кои учествувале во постапката со повторно прибирање понуди.“
Член 43
Во членот 121 став (1) алинеја 1 зборовите: „со објавување на оглас“ се бришат.
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Член 44
Членот 123 се менува и гласи:
„(1) Електронска аукција не се користи за доделување на договор за јавна набавка на
одредени услуги или работи чиј предмет е интелектуална услуга, како што е дизајнирање
на идејно решение и слични услуги, како и во случаи каде што заради специфичност на
предметот на договорот за јавна набавка е неизводливо да се спроведе електронска
аукција.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член договорниот орган дава образложение на
причините за неможноста од користење електронска аукција во ЕСЈН.“
Член 45
Во членот 126 став (2) по зборот „аукција“ се додаваат зборовите: „може да“.
Член 46
Во членот 139 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „освен кога постапката се спроведува во електронска форма, кога
записникот го потпишува само претседателот на комисијата или неговиот заменик“.
Член 47
Во членот 141 по зборовите: „при евалуација на“ се додаваат зборовите: „пријавите за
учество и“.
Член 48
Во членот 142 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во
извештајот од спроведената постапка.“
Член 49
Во членот 144 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја
докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.“
Член 50
Во членот 147 став (1) алинеја 2 по зборот „давачки“ и запирката се додаваат
зборовите: „освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на
даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и
истите редовно ги плаќа“.
Член 51
Во членот 163 став (1) зборовите: „значително отстапува од проценетата вредност на
стоките, услугите или работите предмет на договорот за јавна набавка“ се заменуваат со
зборовите: „е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж
дека договорот ќе биде извршен“.
Член 52
Во членот 165 став (1) по зборовите: „финансиската понуда“ точката се брише и се
додаваат зборовите: „во рокот на важност на понудата“.
Во ставот (2) по зборовите: „рангиран понудувач“ точката се брише и се додаваат
зборовите: „или да ја поништи постапката“.
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Член 53
Во членот 166 зборот „јавниот“ се заменува со зборот „државниот“.
Член 54
Во членот 167 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Формата и содржината на известувањето од ставот (1) на овој член ги пропишува
министерот за финансии.“
Член 55
Во членот 169 став (1) алинеја 2 по зборот „прифатлива“ се додаваат зборовите: „или
соодветна“.
Во алинејата 6 по зборот „недостатоци“ точката се заменува со запирка и се додаваат
зборовите: „до моментот на отворање на понудите“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Во случај на поништување на постапката за доделување на договор за јавна
набавка врз основа на ставот (1) алинеја 7 на овој член, договорниот орган не смее да
спроведе нова постапка за истиот предмет на договорот во период од шест месеци од
денот на донесувањето на одлуката за поништување на постапката.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 56
Во членот 170 ставот (2) се менува и гласи:
„Договорниот орган објавува известување за поништување на постапката за
доделување на договор за јавна набавка на ЕСЈН во рок од 30 дена од денот на
поништувањето на постапката.“
Член 57
Во називот на Главата VIII зборовите: „Досие за“ се заменуваат со зборовите:
„Завршување на“.
Член 58
По називот на Главата VIII се додава нов член 170-а, кој гласи:
„Член 170-а
(1) Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на
конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.
(2) Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите,
урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската
документација.“
Член 59
По членот 198 се додава нов Дел 3-а и пет нови члена 198-а, 198-б, 198-в, 198-г и 198д, кои гласат:
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„Дел 3-а
Посебен начин на доделување на секторски договори за јавни набавки
Член 198-а
(1) Заради утврдување на способноста на понудувачите, договорните органи од членот
4 став (1) точки г) и д) од овој закон можат да воспостават и да водат квалификациски
систем на понудувачи.
(2) Договорниот орган може да ги прифати и да ги користи квалификациските системи
воспоставени од други договорни органи.
Член 198-б
(1) Квалификацискиот систем се воспоставува со објавување оглас за воспоставување
квалификациски систем во ЕСЈН.
(2) Квалификацискиот систем содржи објективни критериуми и правила за утврдување
на способноста на понудувачите кои бараат прием во системот.
(3) Квалификацискиот систем ги вклучува стандардните постапки за доделување на
договор за јавна набавка во однос на утврдување на способноста на понудувачот и ќе биде
во согласност со стандардните постапки за доделување на договор за јавна набавка во
однос на изготвувањето на техничките спецификации или техничките стандарди, при што
таквите спецификации и стандарди можат да се модифицираат по потреба.
(4) Квалификацискиот систем може да функционира и да се применува во фази.
(5) Ако квалификацискиот систем трае подолго од три години, огласот за
воспоставување на квалификацискиот систем се објавува еднаш годишно во согласност со
ставот (1) на овој член.
(6) Формата и содржината на образецот на огласот за воспоставување квалификациски
систем ги пропишува министерот за финансии.
Член 198-в
(1) Понудувачот може да поднесе барање за прием во квалификацискиот систем во кое
било време, а оценувањето на способноста на понудувачот ќе се спроведе во најкус можен
рок, но не подолго од шест месеци од денот на поднесувањето на барањето.
(2) Доколку оценувањето на способноста на понудувачот кој бара прием во
квалификацискиот систем ќе трае подолго од четири месеци од денот на поднесувањето
на барањето, договорниот орган има обврска да го извести за тоа понудувачот во рок од
два месеца од денот на поднесувањето на барањето, како и за датумот до кога
договорниот орган очекува да заврши со оцена на способноста.
(3) Договорниот орган донесува писмена одлука со детално образложение на
причините за прием или одбивањето на прием на понудувач во квалификацискиот систем.
Член 198-г
(1) Договорниот орган води список на квалификувани понудувачи примени во неговите
квалификациски системи, поделени во категории според видот на договорите за јавни
набавки за кој се однесува квалификацијата.
(2) Договорниот орган мора да обезбеди списокот на квалификувани понудувачи да е
јавно достапен на неговата веб страница.

13 од 16

Службен весник на РМ, бр. 185 од 30.12.2011 година

Член 198-д
(1) Договори за јавни набавки преку квалификацискиот систем се спроведуваат по пат
на втора фаза од ограничена постапка или втора фаза од постапка со преговарање со
објавување на оглас.
(2) Покана за поднесување понуди се доставува до сите понудувачи кои се примени во
квалификацискиот систем на договорниот орган за поединечниот предмет на договорот.“
Член 60
Во членот 200 ставот (1) се менува и гласи:
„Државната комисија за жалби по јавни набавки (во натамошниот текст: Државната
комисија) е надлежна за решавање по жалби во постапките за доделување на договори за
јавни набавки пропишани со овој закон, како и по жалби во постапките за доделување
договори за концесии и јавно приватно партнерство уредени согласно со закон.“
Во ставот (2) по зборовите: „согласно со“ зборот „овој“ се брише.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) Државната комисија одлучува и за други барања кои во постапката на правна
заштита се дозволени да ги поднесат странките во постапката.
(4) Одредбите од оваа глава соодветно се применуваат при обезбедувањето правна
заштита во постапките за доделување договори за концесии и јавно приватно
партнерство.“
Член 61
Во членот 202 став (5) зборот „јавен“ се заменува со зборот „државен“, а зборовите:
„заменик-јавен“ се заменуваат со зборовите: „заменик-државен“.
Член 62
Во членот 207 став (2) зборовите: „јавниот правобранител“ се заменуваат со зборовите:
„државниот правобранител“.
Член 63
Во членот 208 ставот (1) се менува и гласи:
„Договорниот орган не смее да го потпише договорот за јавна набавка и да пристапи
кон негово извршување во рок од 12 дена, односно пет дена кај постапката со барање за
прибирање на понуди, сметајќи од денот на приемот на одлуката со која се одлучува за
поединечно право во постапката за доделување на договорот за јавна набавка, освен:
- во случаите од членовите 99 и 198 од овој закон,
- во случај кога во постапката учествувал само еден понудувач чија понуда е избрана за
најповолна или
- во случај на поединечни договори за јавни набавки врз основа на рамковна спогодба.“
Ставот (2) се брише.
Член 64
Во членот 210 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„- постапката за доделување на договор за јавна набавка е спроведена без да се
спроведе технички дијалог во случаите каде што неговото спроведување е задолжително
согласно со овој закон,“.
Член 65
Во членот 216 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
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„(3) Жалба се изјавува и во рок од три дена од приемот на известувањето за склучен
договор врз основа на рамковна спогодба.“
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
Член 66
По членот 220 се додава нов член 220-а, кој гласи:
„Член 220-а
(1) Во постапката за правна заштита Државната комисија го поништува договорот за
јавна набавка или рамковната спогодба, во целост или делумно, ако договорниот орган
склучил:
- договор за јавна набавка или рамковна спогодба без претходно спроведена постапка
за доделување на договор за јавна набавка, кога тоа е во спротивност на одредбите од овој
закон,
- договор за јавна набавка или рамковна спогодба спротивно на членот 208 од овој
закон,
- договор за јавна набавка или рамковна спогодба спротивно на членот 217 од овој
закон и
- поединечен договор за јавна набавка врз основа на рамковна спогодба спротивно на
членовите 119 став (4) и 120 од овој закон.
(2) Во зависност од причините за поништување од ставот (1) на овој член, земајќи ги
предвид сите релевантни околности, вклучувајќи ја тежината на повредата на овој закон и
постапувањето на договорниот орган, Државната комисија го поништува договорот за
јавна набавка или рамковната спогодба, вклучувајќи ги сите негови правни последици од
моментот на неговото настанување или само во однос на неговите договорни обврски кои
сé уште не се реализирани.
(3) Државната комисија може да одлучи договорот за јавна набавка или рамковната
спогодба да остане на сила во целост или делумно иако е склучен спротивно на условите
од ставот (1) на овој член ако, земајќи ги предвид сите релевантни околности, утврди дека
преовладуваат оправдани причини поврзани со општиот интерес за Република Македонија
заради кои договорот или рамковната спогодба треба да остане на сила.
(4) Економските интереси може да се сметаат за оправдани причини во смисла на
ставот (3) на овој член само во исклучителни случаи кога поништувањето на договорот
или рамковната спогодба би довело до несразмерни последици.
(5) Економските интереси кои се директно поврзани со предметот на договорот за јавна
набавка или рамковната спогодба, како што се трошоците што настануваат поради
доцнење со реализација, трошоците за спроведување на новата постапка за доделување
договор за јавна набавка, трошоците што може да настанат поради промена на носителот
на набавка и трошоците за правните обврски што се резултат од поништување на
договорот за јавна набавка или рамковната спогодба не претставуваат оправдани причини
во смисла на ставот (3) на овој член.“
Член 67
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен
весник на Република Македонија“ број 97/10), членовите 10 и 11 се бришат.
Член 68
Прописите чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од шест
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Кодексот за однесување при спроведување на јавните набавки и тарифникот за
утврдување на висината на надоместоците за користење на ЕСЈН ќе се донесат во рок од
два месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 69
Потврдите за положен испит издадени согласно со Законот за јавните набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/10 и 53/11), како
и потврдите за положен испит за утврдување на стекнатите знаења од модулот за обука на
обучувачи продолжуваат да важат за периодот за кој се издадени, но не подолго од една
година од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 70
Постапките за доделување договори за јавни набавки започнати пред денот на
влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со прописите што важеле до денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 71
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за јавните набавки.
Член 72
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, освен членот 44 од овој закон кој ќе започне да се применува
од 1 јануари 2012 година, членовите 13, 17, 18, 20, 21, 37, 38, 39, 43 и 59 од овој закон кои
ќе започнат да се применуваат од 1 јули 2012 година, членот 14 кој ќе започне да се
применува од 1 септември 2012 година и членот 60 од овој закон кој ќе започне да се
применува со започнување на примената на Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
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