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Согласно член 135 од Законот за јавните набавки, 
Државната комисија за своето работење поднесува годишен 
извештај до Собранието на Република Северна Македонија 
до крајот на март во тековната година за претходната 
година, а на барање на Собранието на Република Северна 
Македонија, Државната комисија е должна да поднесе 
извештај и за период пократок од една година. Составен дел 
на извештајот се следниве податоци: 

- Број на примени предмети; 
- Број на решени предмети (отфрлени, одбиени и 

прифатени жалби); 
- Број на поништени постапки; 
- Број на нерешени предмети; 
- Број на предмети за кои е покренат управен спор 

(одбиени и прифатени предмети); 
- Статистичка анализа на постапките на правна 

заштита и 
- Оценка на состојбата со правната заштита и на 

системот за јавни набавки во целина. 
 Во согласност со законските одредби, Државната 

комисија за жалби по јавни набавки Ви доставува Годишен 

извештај за работата на Државната комисија за жалби по 

јавни набавки за 2019 година каде покрај податоците за 2019 

година, содржани се и компаративни податоци во однос на 

изминатите 2016, 2017 и 2018 година.   
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1. Општ дел 
Државната комисија за жалби по јавни набавки согласно Законот за јавните 

набавки е државен орган кој е надлежен за решавање по жалби во постапките за 
доделување на договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно 
партнерство, жалби во постапките за доделување на договори за јавни набавки 
во областа на одбраната и безбедноста, како и други работи согласно со закон. 
Благодарение на професионалниот однос на сите вработени, како на членовите 
на комисијата така и на стручната служба и успешно справување со предизвикот 
уште од самиот почеток на функционирањето, оваа комисија успеа да се 
етаблира како институција која е важен сегмент во целокупниот систем за јавни 
набавки во Република Северна Македонија. 

Годишниот извештај на Државната комисија ги сублимира резултатите од 
извршените контроли на постапките за доделување на договори за јавни 
набавки, концесии и јавно – приватно партнерство, а кои Државната комисија ги 
врши исклучиво во случаите кога има изјавено жалба.  

Целта на постоењето на Државната комисија е да обезбеди брза, oбјективна 
и ефикасна правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни 
набавки, во постапките за доделување на договори за концесии и за јавно приватно 
партнерство, како и во постапките за доделување на договори за јавни набавки 
во областа на одбраната и безбедноста. 

Од формирањето па се до денес, Државната комисија бележи значајни 
резултати во насока на намалување на времетраењето на постапката за 
постапување по жалбите, учество во подготовката на измените и дополнувањата 
на Законот за јавните набавки, активно учество во процесот на обука и стручно 
усовршување на сите инволвирани страни во постапките за доделување договори 
за јавни набавки (приватниот сектор, јавниот сектор и локалната самоуправа), 
стручно оспособување на вработените во стручната служба, воведување на 
електронска архива и електронска распределба на предметите, како и 
воспоставување и континуирана надградба на сопствена веб страница со 
информации и бази на податоци заради јавност и транспарентност во работата на 
Државната комисија, доставување на одлуките на Државната комисија по 
електронски пат до странките во постапките, сертификација на ИСО стандарди за 
квалитет 9001:2015 и развој итн.  

Приоритет на Државната комисија за натамошниот период и понатаму 
останува решавање на жалбите во постапките за доделување на договори за јавни 
набавки, концесии и јавно приватно партнерство, како и јавните набавки во областа 
на одбраната и безбедноста во законските рокови на квалитетен и транспарентен 
начин; зајакнување, развој и одржување на човечките ресурси; надградба и 
одржување на воспоставената веб – страна базирана на информации за секој 
дневната работа на Државната комисија и нејзината правна пракса во полето на 
јавните набавки, јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста, 
концесиите и јавно приватно партнерство и базата на податоци; Учество во 
процесот на постојана обука и стручно усовршување на сите инволвирани страни 
во постапките за доделување договори за јавни набавки (приватниот сектор, 
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јавниот сектор и локалната самоуправа) преку организација на работилници; 
Учество во подобрувањето на правната рамка кој го уредува системот за јавни 
набавки во Република Северна Македонија; Ресертификација на ИСО стандарди 
за квалитет 9001:2015 и развој, одржување и надградување на електронската 
архива во Државната комисија за жалби по јавни набавки, како и воведување на 
електронски систем за управување и водење на целокупната жалбена постапка 
пред Државната комисија. 

 

1.1. Надлежност, организација, финансиско работење и јавност на 

Државната комисија 
Државната комисија одлучува за законитоста на дејствијата и пропуштањата 

за преземање дејствија, како и на одлуките како поединечни правни акти 
донесени во постапките за јавните набавки решава по жалби во постапките за 
доделување на договори за јавни набавки, решава по жалби во постапките за 
доделување договори за концесии и јавно приватно партнерство, решава по 
жалби во постапките за доделување на договори за јавни набавки во областа на 
одбраната и безбедноста и врши други работи согласно со закон. Државната 
комисија одлучува и за други барања кои во постапката за правна заштита се 
дозволени да ги поднесат странките во постапката. 

Државната комисија согласно Законот за јавните набавки е државен орган кој 
е самостоен во својата работа и има својство на правно лице. Истата е самостоен 
буџетски корисник чија работа и надлежност се уредени со закон. 

Одлуките на Државната комисија се задолжителни за сите странки во 
постапката. 
  
1.1.1. Состав и внатрешна организација на Државната комисија 

 Согласно Законот за јавните набавки, Претседателот и членовите на 
Државната комисија ги именува по пат на јавен конкурс и ги разрешува Собранието 
на Република Северна Македонија на предлог на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република Северна Македонија, за 
период од 5 години со право на повторен избор, а условите за именување и 
разрешување се утврдени во законот. Заменик на претседателот на Државната 
комисија се избира од редот на членовите на комисијата со мнозинство на гласови, 
по принцип на ротација на секои шест месеци. 

Внатрешната организација на Државната комисија за жалби по јавни набавки 
е уредена со посебен Правилник за внатрешна организација кој е донесен во 
согласност со надлежностите на Државната комисија утврдени во Законот за 
јавните набавки, Деловникот за начинот на работењето и одлучувањето на 
државната комисија за жалби по јавни набавки и согласно Уредбата за внатрешна 
организација на органите на државната управа. 

 
 Со Правилникот за внатрешна организација се обезбедува: 
 

• законито, стручно, ефикасно и рационално вршење на работите и на 
работните задачи 
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• независност и одговорност при вршењето на задачите, и 

• успешно и квалитетно раководење на Државната комисија.  
 
Со стручната служба, согласно законот, раководи Генерален секретар, а 

заради ефикасно вршење на работите и задачите од делокругот на Државната 
комисија за жалби по јавни набавки, согласно со видот, обемот и степенот на 
нивната сложеност, како и меѓусебна поврзаност и сродност, формирани се 
следниве организациски облици:  

 
Сектор за логистика, финансиски прашања, информатички системи и човечки 
ресурси, со три одделенија: 
 

• Одделение за логистички работи 

• Одделение за финансиски прашања и управување со човечки ресурси 

• Одделение за информатички системи  
 

Сектор за решавање по жалби за јавни набавки,концесии и јавно приватно 
партнерство   
 

• Одделение за решавање по жалби за јавни набавки од државни органи, 
од органите на единиците на локалната самоуправа, градот Скопје и 
јавните претпријатија  

• Одделение за решавање по жалби за концесии и јавно приватно 
партнерство 

 
Самостојно Одделение за внатрешна ревизија. 
 
1.1.2. Кадровска структура 

 
 Кадровската структура во Државната комисија ја сочинуваат 18 вработени од 
кои 5 работни места се за избраните и именуваните лица – Претседател и четири 
члена на комисијата, а останатите 13 се стручна служба од кои 12 се 
административни службеници и едно помошно техничко лице. 
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1.1.3. Финансиско работење на Државната комисија 

 
 Средствата за финансирање на Државната комисија се обезбедени од 
Буџетот на Република Северна Македонија, а Државната комисија е самостоен 
буџетски корисник и нема други приходи. За водење на жалбена постапка во 
постапките за јавните набавки се уплатуваат административни такси, како и 
надомест за водење на жалбена постапка и истите се дел од Буџетот на Република 
Северна Македонија. 
 
 Вкупниот износ кој жалителите го имаат уплатено за водење на жалбена 
постапка во текот на 2019 година изнесува 6.524.650,00 денари.  
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 Одобрениот буџет на Државната комисија за 2019 година изнесува 
19.273.000,00 денари и истиот може да се смета како недоволен за функционирање 
на Државната комисија како самостоен државен орган. Наведениот буџетски износ 
се оценува како недоволен и за кадровското доекипирање на Државната комисија, 
опремувањето на административно – деловните простории со основните средства 
за работа, како и за стручно усовршување на вработените во Државната комисија. 
Резултатите во работата на Државната комисија се постигнати со вложување на 
голем напор од страна на моментално малиот број на вработени во комисијата.  
 
1.1.4. Јавност во работата на Државната комисија 

 
Со Уставот на Република Северна Македонија, како едно од основните права 

на граѓанинот од корпусот –„Граѓански и политички слободи и права“ се гарантира 
слободниот пристап до информациите, слободата на примање и пренесување на 
информациите. Ваквото гарантирано основно право е загарантирано и со 
донесување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, со 
кој се обезбедува јавност и отвореност во работењето на имателите на 
информации и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат 
правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Поаѓајќи од 
начелото на јавност, Државната комисија со должно внимание пристапува кон 
предметите кои се заведени по доставени барања за слободен пристап до 
информации од јавен карактер. 
 Општите начела во процесот на доделување на договори за 
јавни набавки, транспарентност и јавност, се применуваат и во постапката за 
остварување на правна заштита во јавните набавки. Транспарентноста во работата 
на Државната комисија, покрај тоа што се остварува во согласност со Законот за 
јавните набавки, истата се остварува и согласно со Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер. 
 Во 2019 година, до Државната комисија за жалби по јавни набавки се 
примени 7 (седум) барања за остварување на правото на слободен пристап до 
информации од јавен карактер; 
- до 31.12.2019 година одговорени/решени се 7 (седум) барања за слободен пристап 
до информации од јавен карактер; 
- барањата  се одговорени/решени во законски предвидениот рок; 
- нема материјални трошоци од член 29 од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер. 
 Во предметите, заведени по поднесените барања од страна на 
барателите, не е поднесена ниту една жалба до Комисијата за заштита на правото 
за слободен пристап до информации од јавен карактер, како второстепен орган кој 
одлучува по поднесени жалби од страна на барателите, ниту пак се поведени 
управни спорови пред Управниот суд против конечни одлуки. 
 Сите информации во врска со работата на Државната комисија, може да се 
најдат на интернет страницата www.dkzjn.gov.mk.  
 Согласно член 135 од Законот за јавните набавки, Државната комисија 
поднесува годишен извештај до Собранието на Република Северна Македонија, до 

http://www.dkzjn.gov.mk/
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крајот на март во тековната година за претходната година. Претходните 
извештаи за работата на Државната комисија како и правните акти со кои е уреден 
начинот на работа и одлучување на комисијата се достапни на интернет 
страницата. 

2. Меѓународна соработка 
  
 Државната комисија за жалби по јавни набавки и во текот на 2019 година  
продолжи да биде фокусирана на препораките на СИГМА, (Support for Improvement 
in Governance and Management, A joint initiative of the OECD and the European Union, 
principality financed by the EU). 
 Во рамките на своето редовно работење, Државната комисија за жалби по 
јавни набавки учествува во изготвувањето на Националната програма за 
усвојување на правото на Европската Унија (НПАА), која претставува сеопфатен 
долгорочен документ кој ја дефинира динамиката на усвојувањето на правото на 
ЕУ, стратегиските насоки, политиките, реформите, структурите, ресурсите и 
роковите што треба да се реализираат со цел Република Северна Македонија да 
ги исполни условите за членство во Европската Унија.  
 Државната комисија за жалби по јавни набавки во рамките на Годишната 
акциска програма за Република Северна Македонија за 2018 година ИПА 2018/040-
980/01.03/МК/ПМФ под директен менаџмент на Делегацијата на Европската Унија, 
во соработка со Министерството за финансии и Бирото за јавни набавки започна 
„Twinning Project – Strengthening Budget Planning, Execution and Internal Control 
Functions“ кој ќе се спроведува во наредните 3 години.  
 Воедно, во рамките на Годишната акциска програма за Република Северна 
Македонија за 2018 година ИПА, под директен менаџмент на Делегацијата на 
Европската Унија во соработка со Бирото за јавни набавки се започна со 
реализација за набавка на услуги за „Developing platform for e-Marketplace and e-
Catalogues and SAC processing system.“. 
 
 Во рамките на меѓународната соработка Државната комисија учествуваше на 
повеќе меѓународни конференции и состаноци и перманентно соработува со телата 
надлежни за правната заштита во постапките за јавни набавки во регионот. Во 
тековната година Државната комисија учествуваше на следните меѓународни 
конференции и состаноци: 
 
 Учество на “Меѓународна конференција за организација и работа на телата 
за правна заштита на јавните набавки”, која се одржа на 15.04.2019-16.04.2019 
година во Сараево, Република Босна и Херцеговина, во организација на Телото за 
контрола на јавните набaвки во Босна и Херцеговина и Програмата за зајакнување 
на јавните институции во Босна и Херцеговина (GIZ). 
 Учество на стручна конференција од областа на јавните набавки под името: 
“Јадрански форум на јавните набавки”, која се одржa од 23.09.2019-26.09.2019 
година во Порторож, Република Словенија, во организација на Асоцијацијата на 
професионалци во јавните набавки во Република Северна Македонија – АПЈН, 
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заедно со Канцеларијата за буџетско и финансиско работење – ПФО во Република 
Србија. 
 Учество на состанокот на мрежата на телата за   решавање по жалби за јавни 
набавки во прв степен од 01.10.2019-03.10.2019 год, во организација на СИГМА, 
ОЕЦД, Европска комисија-Генерален директорат за внатрешен пазар, индустрија, 
претприемништво и мали и средни бизниси (единствен пазар за јавната 
администрација) и Национална комисија за контрола на процедурите за јавни 
набавки, кој се одржа во Блед, Република Словенија.  

Одржан состанок за размена на искуства во контролата на постапките на 
јавните набавки и јакнење на соработката на телата за решавање по жалби за јавни 
набавки на Република Хрватска и Република Северна Македонија Состанокот се 
одржа во просториите на Државната комисија за контрола на постапките за јавни 
набавки во Загреб, Република Хрватска на 12.12.2019- 13.12.2019 година. 

3. Индикатори на работата на 

Државната комисија 
 

3.1.Општа статистика на Државната комисија за жалби по јавни набавки 

 
3.1.1.Жалбени предмети до Државната комисија 

 
Во текот на 2019 година до Државната комисија за жалби по јавни набавки 

пристигнати се и оформени вкупно 902 предмети, од кои 22 предмети се пренесени 
од 2018 година (од причина што овие предмети не биле комплетирани со 
документација, бидејќи жалбите во овие предмети се пристигнати кон крајот на 
декември 2018, при што рокот за доставување на документација од страна на 
договорниот орган кој изнесува 5 дена од денот на приемот на жалбата, истекувал 
на почетокот на наредната 2019 година), а останатите 880 предмети се 
новопристигнати во 2019 година. Од вкупно 902 предмети за работа во 2019 
година, решени се 850 предмети, од кои 381 предмет е решен согласно Закон за 
јавните набавки - Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, 
бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018, и 469 предмети се 
решени согласно Закон за јавните набавки - Службен весник на Република 
Македонија бр.24/2019, додека нерешени предмети поради некомплетна 
документација и пренесени во 2020 година се 52 предмети. 

 

Вкупно предмети Решени предмети Нерешени предмети 

902 850 52 
100% 94,24% 5,76% 

 



 Државна комисија за жалби по јавни набавки      13 
 

 

*Во 2019 година како нерешени останати се 52 предмети и тоа исклучиво поради 
некомплетна документација. 

Споредба 2016- 2017 - 2018- 2019 
 
 Вкупно примени 

предмети 
Решени предмети Нерешени предмети 

2016 
година 

623 606 17 

% 100% 97,27% 2,73% 

2017 
година 

561 548 13 

% 100% 97,68% 2,32% 

2018 
година 

737 715 22 

% 100% 97,01% 2,99% 

2019 
година 

902 850 52 

% 100% 94,24% 5,76% 

 
Со споредба на податоците за бројот на примени и оформени предмети во 

2016 година, 2017 година, 2018 година и во 2019 година, се утврдува зголемување  
на бројот на предмети пред Државната комисија за жалби по јавни набавки, особено 
на примените жалби во 2019 година, за кој период и се поднесува овој извештај. 
Според комисијата ова се должи на транспарентноста, доследно почитување на 
законските одредби при одлучувањето на Државната комисија за жалби по јавни 

94,24%

5,76%

Жалбени предмети до Државната 
комисија  во 2019 година

Решени предмети

Нерешени предмети
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набавки со што се зацврстува довербата кај економските оператори и договорните 
органи во поглед на донесените одлуки. Покрај наведеното, согласно Законот за 
јавните набавки, извршено е намалување на надоместокот за водење на 
постапката. 

 

 
 

3.1.2.  Просек на решени предмети по месеци 

 

Вкупно решени предмети во 2019 
година 

Просек на решени предмети по месеци 
(12) 

 850  70,83 

 
Споредба 2016 - 2017- 2018 - 2019 

 
  

Вкупно решени предмети  
 

 
Просек на решени предмети по 

месеци (12) 

 
2016 година 

 
606 

 
50,50 

 
2017 година 

 
548 

 
45,67 

 
2018 година 

 
715 

 
59,58 

 
2019 година 

 
850 

 
70,83 
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3.1.3. Број на постапки за јавни набавки кои се решени од Државната комисија 

за жалби по јавни набавки 

 

 Во 2019 година, предмет на правна заштита пред Државната комисија во 
жалбена постапка, од вкупно 850 решени предмети, 381 предмет е решен согласно 
Закон за јавните набавки - Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, 
бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018, а 469 
предмети се решени согласно Закон за јавните набавки - Службен весник на 
Република Македонија бр.24/2019.  

Од вкупно 381 предмет, 222 постапки за јавни набавки биле спроведени со 
отворена постапка, 90 со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас 
над 5.000 евра, 37 со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 
5.000 евра, 2 со преговарање без претходно објавување на оглас, 3 со преговарање 
со претходно објавување на оглас, 7 се спроведени согласно член 17 од Законот за 
јавните набавки и друго 4 постапки.  

Од вкупно решените 850 предмети, во 2019 година, 16 предмети се 
однесуваат на доделување на концесии. 
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Од вкупно 469 предмети, 105 со постапка од мала вредност, 173 со 
поедноставена отворена постапка, 155 со отворена постапка, 3 со преговарање без 
претходно објавување на оглас, 22 се спроведени посебни услуги и друго 11 
постапки.  
 Според податоците добиени од Бирото за јавни набавки, во 2019 година 
преку ЕСЈН (Електронски систем за јавни набавки) биле објавени вкупно 22.538 
огласи, 6.532 огласи за период 01.01. - 31.03.2019, а од нив 1.632 се огласи за 
отворени постапки, 2.842 се огласи за барања за прибирање на понуди до 5.000 
евра, 2.047  се огласи за барања за прибирање на понуди над 5.000 евра, 3 се 
огласи за постапки со преговарање со претходно објавување на оглас, 4 се Конкурс 
за избор на идејно решение и 3 огласи за воспоставување на квалификациски 
систем; и 16.006 огласи за период 01.04. - 31.12.2019, а од нив 1.541 се огласи за 
отворени постапки, 2 се огласи за постапки со преговарање со претходно 
објавување на оглас, 1 оглас за постапка со конкурентен дијалог, 6 се Конкурс за 
избор на идејно решение, 3 огласи за воспоставување на квалификациски систем, 
8.560 огласи за набавка од мала вредност, 5.892 огласи за поедноставена отворена 
постапка и 1 оглас за конкурентна постапка со преговарање. 

Од 01.01.2019 - 31.03.2019 година согласно со членот 17 став 1 алинеја 2 од 
Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ"број 136/2007,130/2008, 
97/10,53/11,185/11,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,111/14,130/14,180/14,78/15,192/
15,27/16,120/16,165/17 и 83/18), воделот на други огласи објавени се вкупно 193 
огласи, додека во периодот од 01.04.2019- 31.12.2019 согласно Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ бр.24/19) во делот на посебни услуги објавени се 
вкупно 279 огласи. 

Според податоците добиени од Бирото за јавни набавки, преку ЕСЈН 
објавени се 4 (четири) огласи за воспоставување на Јавно приватно партнерство 
како концесија за јавни работи и јавни услуги, а според податоците добиени од 
Министерството за економија, објавени се 6 огласи за доделување на концесии, 
Министерството за животна средина објавени се 22 постапки за доделување на 
концесии, а Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во 2019 
година има објавено 22 огласи за доделување на концесии. Тоа значи дека во текот 
на 2019 година има објавено вкупно 50 огласи за доделување на концесии, или за 
доделување на договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство 
има објавено вкупно 23.060 огласи.   

Преку споредување на бројот на објавени огласи за јавни набавки и бројот 
на жалбени предмети каде постапката е спроведена со објавување на оглас (845 
предмети), може да се дојде до заклучок дека од вкупно 23.060 објавени огласи 
жалби се изјавени во 3.66% од објавените огласи. 
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Објавени огласи 
во 2019 година 

Решени жалбени 
предмети каде 
постапката е 

спроведена со 
објавување на 

оглас 

% 

Вкупно 23.060 845 3,66% 

Вид на постапка Објавени огласи Жалбени 
предмети 

% 
01.01.19- 
31.03.19 

01.04.19-
31.12.19 

вкупно 

Отворена постапка 1.632 1.541 3.173 377 11,88% 

Барање за прибирање 
на понуди со 
објавување на оглас 
(над 5000 евра) 

 
2.047 

 
/ 

 
2.047 

 
90 

 
4,40% 

Постапка со 
преговарање со 
претходно објавување 
на оглас 

3 2 5 3 60% 

Барање за прибирање 
на понуди со 
објавување на оглас 
(до 5000 евра) 

2.843 / 2.843 37 1,30% 

Конкурентен дијалог / 1 1 / 0% 

Конкурс за избор на 
идејно решение 

4 6 10 / 0% 

Оглас за 
воспоставување на 
квалификациски 
систем 

3 3 6 / 0% 

Набавка од мала 
вредност 

/ 8.560 8.560 105 1,23% 

Поедноставена 
отворена постапка 

/ 5.892 5.892 173 2,94% 

Конкурентна постапка 
со преговарање 

/ 1 1 / 0% 

Постапка по Член 17 193 / 193 11 5,70% 

Посебни услуги / 279 279 33 11,83% 

Концесии 50 / 50 16 32% 

*Процентот на примени и одлучени жалби во 2019 година изнесува 3,66%, 
споредбено во 2018 година овој процент изнесува 3,33%, што значи дека се бележи 
благ пораст на процентот на обжалени предмети во 2019 година во однос на 2018 
година. 
  

Исто така, согласно увидот на Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во објавените податоци на Бирото за јавни набавки на Електронскиот систем за 
јавни набавки (со оглед на тоа што за истите не се објавуваат огласи), во 2019 
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година објавени се вкупно 429 Известувања за склучени договори за постапки со 
преговарање без претходно објавување на оглас. Споредувајќи го бројот на овие 
постапки односно известувања за склучени договори за јавни набавки и бројот на 
жалбени предмети, може да се дојде до заклучок дека од вкупно 429 Известувања 
за склучени договори, жалби се изјавени во 1,17% случаи. 

 

 Известувања за 
склучени договори 

за постапка со 
преговарање без 

објавување на оглас 

 
Жалбени 

предмети 

 
 

% 

Вкупно 429 5 1,17% 

 

3.2.  Управно судска заштита во предметите за јавни набавки 

 
 Против решенијата на Државната комисија за жалби по јавни набавки 
согласно член 170 од Законот за јавните набавки, може да се покрене управен спор 
пред судот надлежен за водење на управни спорови. На таков начин се остварува 
уставното начело на овозможување на судска заштита против одлуките на 
управните органи. 
 Иако согласно член 170 од Законот за јавните набавки, судот надлежен за 
водење на управни спорови, во предметите по јавните набавки е должен да решава 
по итна постапка, сепак управниот спор по одредени предмети трае подолго време. 
На таков начин се создава проблем во случаите кога изјавената тужба судот ќе ја 
уважи, решението на Државната комисија ќе го поништи, а предметот ќе го врати 
на повторно постапување пред Државната комисија. Со оглед на фактот што 
буџетските средства кои се трошат се едногодишни, договорите кои произлегле од 
јавната набавка во најголем број се веќе склучени и реализирани, следствено 
решенијата на Државната комисија и судската заштита се сведуваат на утврдување 
на законитоста на постапката.  
 
 
 
3.2.1.  Број на управни спорови против одлуките на Државната комисија во 

2019 година 

 
 Против решенијата донесени од страна на Државната комисија, според 
податоците на Управниот суд во текот на 2019 година изјавени се вкупно 83 тужби. 
 

 

Вкупно предмети по кои Државната 
комисија постапувала 

Вкупен број на 
поднесени тужби во 

2019 година 

 
% 

850 83 9,76% 
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Споредба 2016 - 2017 - 2018 - 2019 
 

 
 Вкупно предмети по 

кои Државната 
комисија постапувала 

Вкупен број на 
поднесени тужби  

 
% 

2016 година 606 65 10,73% 
2017 година 548 86 15,69% 
2018 година 715 95 13,29% 
2019 година 850 83 9,76% 

 

Вкупно предмети по кои 
Државната комисија 

постапувала

Вкупен број на 
поднесени тужби во 2019 

година

850

83

Број на управни спорови против 
одлуките на Државната комисија во 

2019 година
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3.2.2. Структура на управните спорови 

 

Структура на управни спорови Број на спорови 

Тужби поднесени во 2019 година 83 

Пресуди/решенија донесени во 2019 година 37 

* Според податоците од Управниот суд, во текот на 2019 година до судот доставени 
се 83 тужби против решенија на Државната комисија, но истиот во текот на 2019 
година има донесено пресуди по тужби кои се поднесени кон крајот на 2018 година, 
што значи дека бројот на донесени одлуки е вкупен број и не се однесува само на 
2019 година туку опфаќа и предмети по тужби изјавени во 2018 година. 
 
3.2.3. Преглед на одлуките на Управниот суд 

 

Вид на одлуки на Управен суд Број на 
одлуки 

% 

Уважени тужби 6 16,22% 

Одбиени тужби како неосновани 24 64,86% 

Отфрлени тужби 5 13,51% 

Запрена постапка по тужба 2 5,41% 

Судир на надлежност / / 

Вкупно  37 100% 

2016
2017

2018
2019

65
86

95
83

606
548

715
850

Споредба 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Вкупен број на поднесени тужби Вкупно предмети по кои ДКЖЈН постапувала
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*Податоците се добиени од Управниот суд. Вкупно 46 предмети се уште немаат 
одлука. 
 

 
 
Според податоците од Управниот суд од вкупно поднесените 5 барања за 
донесување на времена мерка за одлагање од извршување на решение сите 
барања се одбиени. 
 

Барање за донесување на времена мерка за одлагање од извршување на 
решение 

Уважени / / 

Одбиени 5 100% 

Вкупно 5 100% 

 
 
 

3.2.4. Преглед на предмети на Вишиот управен суд 

 
За периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година во Вишиот управен суд 

примен е 1 УЖВМ-3 предмет (предмет формиран по жалба поднесена против 
одлука на Управниот суд во однос на барање за времена мерка) и 39 УЖ-3 
предмети (предмети формирани по жалби поднесени против одлуки на Управниот 
суд донесени во однос на поднесени тужби против решение на Државната комисија 
за жалби по јавни набавки), што значи вкупно се примени 40 предмети, од кои 
решени се вкупно 34 предмети од кои 33 предмети од уписникот УЖ-3 и 1 предмет 
од уписникот УЖВМ-3. 

Уважени тужби Одбиени тужби 
како 

неосновани

Отфрлени 
тужби

Запрена 
постапка по 

тужба

6

24

5

2

Преглед на одлуки на Управниот суд
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Предмети во Виш управен суд 

Број на 
предмети 

 
% 

УЖВМ-3 предмети 
 

1 2,5% 

УЖ-3 предмети 
 

39 97,5% 

Вкупно 40 100% 

 
УЖВМ – 3 и УЖ-3 Предмети во Виш управен суд 

 
Решени 

 
% 

Вкупен број на УЖВМ -3 предмети 
 

1 2,94% 

Вкупен број на УЖ-3 предмети 
 

33 97,06% 

Вкупно 34 100% 

 
 
3.2.5 Преглед на одлуките на Вишиот управен суд 

 

 
Вид на одлуки на Виш управен суд донесени по 

УЖ-3и УЖВМ -3 предмети 
Број на 
одлуки 

% 

Уважени жалби (преиначена пресуда на Управен 
суд) 

3 8,83% 

Уважени жалби (укината одлука на Управен суд) 
  

1 2,94% 

Одбиени жалби 
 

29 85,29% 

УЖВМ – 3 Уважени жалби (укината одлука на 
Управен суд) 

1 2,94% 

Вкупно решени УЖ предмети 34 100% 

*Податоците се добиени од Вишиот управен суд. За вкупно 6 предмети не е 
донесена одлука. 
 
 
 
3.2.6 Жалби на Државната комисија за жалби по јавни набавки изјавени против 

одлуки на Управниот суд 

 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во текот на 2019 година има 

изјавено 8 жалби против пресуди на Управниот суд. Вишиот управен суд донел 10 
пресуди, или вкупно 10 одлуки кои се однесуваат на жалби против пресуди на 
Управниот суд кои се изјавени во изминатите години, 2018, 2017, 2016 итн. Вишиот 
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управен суд донел 2 пресуди со кои жалбите на Државната комисија се уважуваат 
и 8 пресуди со кои жалбите на Државната комисија се одбиваат .   
 

Донесени одлуки на Виш управен суд по изјавени 
жалби на Државната комисија  

Број на 
одлуки 

% 

Уважени жалби  2 20% 

Одбиени жалбина ДКЖЈН 8 80% 

Вкупно донесени одлуки 10 100% 

 

3.3.  Решени жалбени предмети во 2019 година 

 
3.3.1.  Структура на решени предмети според донесена одлука во 2019 година 

 
 Во 2019 година, до Државната комисија пристигнати се и заведени вкупно 
902 предмети од кои 850 се решени предмети додека нерешени предмети поради 
некомплетна документација се 52 предмети. Од вкупно 850 решени предмети, во 
2019 година поднесени се 11 барања за продолжување на постапка за период 
01.01.2019 - 31.03.2019  и 5 барања за склучување на договор за јавна набавка за 
период 01.04.2019 - 31.12.2019. 
 Со влегувањето во сила на новиот Закон за јавните набавки од 01.04.2019 
година Државната комисија одлучува по управна контрола.  
 
  

СТРУКТУРА НА ПРЕДМЕТИ СПОРЕД 
ОДЛУКА 

БРОЈ НА ЖАЛБЕНИ ПРЕДМЕТИ 

ВКУПНО % 01.01.2019 – 
31.03.2019 

01.04.2019 – 
31.12.2019 

Одбиени жалби                  124 110 234 27,53% 

Укината одлука/поништена одлука  86 118 204 24% 

Поништена постапкa  104 166 270 31,76% 

Неплатени   21 5 26 3,06% 

Неуредни / 14 14 1,65% 

Ненавремени  5 7 12 1,42% 

Запрена / 2 2 0,23% 

Недозволени  8 8 16 1,88% 

Ненадлежност на ДКЖЈН  / / / / 

Повлекување на жалба  16 28 44 5,18% 

Управна контрола / 9 9 1,06% 

Уважена жалба од страна на договорен 
орган 

6 9 15 1,76% 

Заклучок за адвокатски трошоци  1 / 1 0,12% 

Заклучок по одбиена жалба од ВУС 3 / 3 0,35% 

ВКУПНО РЕШЕНИ ЖАЛБЕНИ ПРЕДМЕТИ 
ВО 2019 ГОДИНА 

374 476 850 100% 
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3.3.2. Број на жалби кои се однесуваат на дејствие за ставање на негативна 

референтна листа и видови на одлуки 

 
Во текот на 2019 година, од вкупно решени 850 предмети и жалби, 

пристигнати се 2 жалби во врска со негативна референца, од кои кај 1 (една) жалба 
се поништува постапката и 1 (една) жалба се отфрла како недозволена.  

 
 

Вкупен број на решени 
предмети 

Број на жалби кои се 
однесуваат на 

негативна 
референца 

 
% 

850 2 0,23% 

 

Вид на одлуки донесени во 
однос на изјавени жалби за 
негативна референца 

 
Број на одлуки 

 
% 

Поништена постапка 1 50% 

Отфрлени како недозволени 1 50% 

Вкупно жалби 2 100% 
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Споредба 2016 - 2017- 2018 - 2019 

 
2016 година 2017 година 

Уважени жалби 6 37,50% Уважени жалби 8 50,00% 

Одбиени жалби 4 25,00% Одбиени жалби 4 25,00% 

Отфрлени како 
неплатени 
Отфрлени како 
ненавремени 
Уважени од договорен 
оган 

4 
 
1 
 
1 

25,00% 
 

6,25% 
 

6,25% 
 

Отфрлени како 
неплатени 
 
Отфрлени како 
ненавремени 
 
 

1 
 
 
3 
 
 
 

6,25% 
 
 

18,75% 
 
 

 

Вкупно жалби кои се 
однесуваат на 
негативна референца 
во 2016 година 

 
 

12 

 
 

100% 

Вкупно жалби кои се 
однесуваат на 
негативна референца 
во 2017 година 

 
 

16 

 
 

100% 

2018 година 2019 година 

Уважени жалби 4 28,57% Поништена постапка 
1 50% 

Поништена постапка 4 28,57% 

Отфрлени како 
неплатени 
 
Отфрлени како 
ненавремени 
 
Отфрлени како 
недозволени 

2 
 
 
2 
 
 
2 

14,29% 
 
 

14,29% 
 
 

14,29% 

Отфрлени како 
недозволени 

1 50% 

Вкупно жалби кои се 
однесуваат на 
негативна референца 
во 2018 година 

14 100% 

Вкупно жалби кои се 
однесуваат на 
негативна референца 
во 2019 година 

2 100% 

 
 
 
3.3.3.  Структура на отфрлени жалби 

 

 
 Од вкупно 70 отфрлени жалби, 26 жалби се отфрлени поради неисполнување 
на законската обврска за уплата на надомест за водење на жалбена постапка, 12 
жалби се отфрлени поради ненавременост, 16 жалби се отфрлени како 
недозволени,14 жалби се отфрлени како неуредни и 2 жалби се запрени. 
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Структура на 
отфрлени жалби 

Број на отфрлени жалби  
% 01.01.2019-

31.03.2019 
01.04.2019-
31.12.2019 

Вкупно 

Недозволеност 6 10 16 22,85% 

Ненавременост 5 7 12 17,14% 

Неуредни  / 14 14 20% 

Неплатени 14 12 26 37,15% 

Запрени / 2 2 2,86% 

Вкупно 25 45 70 100% 

  
Видно од податоците кои се однесуваат на причините поради кои Државната 

комисија ги отфрлила изјавените жалби, може да се заклучи дека најчеста причина 
за тоа е што жалителите не ја исполниле законската обврска за уплата на 
административни такси и надомест за водење на жалбена постапка (37,15%). Овој 
број на отфрлени жалби укажува на фактот дека подносителите на жалби се уште 
не ја запазуваат законската обврска за уплата на административни такси и 
надомест за водење на жалбена постапка, така што Државната комисија согласно 
со изрично наведените законски одредби не може да одлучува по жалбите кои се 
отфрлаат како неплатени. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Недозволеност
23%

Ненавременост
17%

Неуредни 
20%

Неплатени
37%

Запрени
3% 0%

Структура на отфрлени жалби 
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Споредба 2016 - 2017- 2018 - 2019 
 

Структура на 
отфрлени жалби 

 

2016 2017 2018 2019 

Недозволеност 
 

10 22,73% 5 8,77% 10 10,87% 16 22,85% 

Ненавременост 
 

12 27,27% 23 40,35% 17 18,48% 12 17,14% 

Ненадлежност 
 

3 6,82% 3 5,27% 14 15,22% / / 

Неуредни  
 

19 43,18% 26 45,61% 51 55,43% 14 20% 

Неплатени 
 

/ / / / / / 26 37,15% 

Запрени 
 

/ / / / / / 2 2,86% 

Вкупно 44 100% 57 100% 92 100% 70 100% 

 
 
3.3.4.  Структура на предмети во кои жалбата се уважува 

 
 

Вид на одлуки на уважени 
жалби 

 

Број на одлуки % 
01.01.2019-
31.03.2019 

01.04.2019-
31.12.2019 

Вкупно 

Укината одлука 
 

86 118 204 42,86% 

Поништена постапка 
 

104 166 270 56,72% 

Поништено дејствие за 
ставање на негативна 
референтна листа 
 

2 / 2 0,42% 

Вкупно уважени жалби 
 

192 284 476 100% 

 
Од вкупниот број на уважени жалби (476), во помал број случаи (42,86%) 

Државната комисија ја укинала само одлуката за избор и предметот е вратен на 
повторно постапување и одлучување на договорните органи со конкретни 
напатствија за постапување, а во поголем број на случаи (56,72%) ја поништила и 
одлуката и постапката за доделување на договор за јавна набавка, при што на 
договорниот орган му се даваат напатствија при спроведување на евентуална нова 
постапка. Во случај на укинување на одлуката за избор, договорните органи имаат 
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можност да ја повторат постапката, да ги отстранат и исправат сторените пропусти, 
само доколку сторените пропусти се од таков карактер и во таа фаза од постапката 
кога можат да бидат отстранети. Доколку во постапката за доделување на договор 
за јавна набавка се сторени повреди кои што не можат да се исправат и да се 
отстранат, во тој случај Државната комисија ја поништува одлуката и постапката за 
доделување на договор за јавна набавка, при што на договорниот орган му се 
даваат напатствија при спроведување на евентуална нова постапка. 

 

 
 

3.3.5. Структура на одлуки во однос на барања за продолжување на 

постапка/барања за склучување на договор за јавна набавка 

 
Вид на одлуки во однос на 

барања за продолжување на 
постапка/барања за склучување 

на договор за јавна набавка 

Број на барања  
% 

01.01.2019-
31.03.2019 

01.04.2019-
31.12.2019 

Вкупно 

Уважени барања / / / 0% 

Одбиени барања 5 2 7 43,75% 

Отфрлени барања 6 3 9 56,25% 
Вкупно поднесени барања за 

продолжување на 
постапка/барања за склучување 
на договор за јавна набавка во 

2019 

11 5 16 100% 

 

204

269

2

Укината одлука Поништена постапка Поништено дејствие за 
ставање на негативна 

референтна листа

Структура на уважени жалби
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Споредба 2016 - 2017- 2018 - 2019 
 

Вид на одлуки во однос на 
барања за продолжување на 

постапка/ барања за 
склучување на договор за 

јавна набавка 

2016 2017 2018 2019 

Уважени барања 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Одбиени барања 16 76,19% 7 100% 8 57,14% 7 43,75% 

Отфрлени барања 5 23,81% 0 0% 6 42,86% 9 56,25% 

Вкупно поднесени 
барања за 
продолжување на 
постапка  

21 100% 7 100% 14 100% 16 100% 

 
3.3.6. Структура на одлуки во однос на барања за поништување на постапка 

Вид на одлуки во однос на барања 
за поништување на постапка 

Број на барања за 
поништување на постапка 

 
% 

Уважени 0 0% 

Одбиени 0 0% 

Вкупно  0 0% 

 
 
 

56%

44%

Структура на одлуки во однос на барања за 
продолжување на постапка/барања за склучување на 

договор за јавна набавка

Одбиени барања

Отфрлени барања
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Споредба 2016 - 2017 - 2018 - 2019 
 

Вид на одлуки во однос на 
барања за поништување на 

постапка 

2016 2017 2018  2019 

Уважени барања 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Одбиени барања 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Отфрлени барања 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Вкупно поднесени барања 
за поништување на 
постапка 

1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
3.3.7. Структура на предмети според предметот на набавката 

 

Структура на предмети 
според видот на 
предметот на набавката 

Број на предмети 

% 01.01.2019-
31.03.2019 

01.04.2019-
31.12.2019 

Вкупно 

Стоки 174 227 401 47,18% 

Услуги 163 187 350 41,18% 

Работи 24 44 68 8 % 

Концесии 16 / 16 1,88% 

Јавно приватно 
партнерство 

/ / / 0 % 

Друго 4 11 15 1,76% 

Вкупно предмети по кои 
одлучувала Државната 
комисија 

381 469 850 100% 

 
 
 Од вкупно 902 жалбени предмети, Државната комисија одлучувала по 850 

предмети додека останатите 52 предмети поради некомплетна документација се 
пренесени за постапување во 2020 година. 
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Споредба 2016 - 2017– 2018 - 2019 

 

 
Структура на 

предмети според 
видот на предметот 

на набавката 
 

2016 2017 2018 2019 

Стоки 261 43,09% 261 47,64% 312 43,64% 401 47,18% 

Услуги 294 48,53% 250 45,62% 323 45,17% 350 41,18% 

Работи 39 6,46% 27 4,93% 63 8,81% 68 8 % 

Концесии 7 1,18% 4 0,72% 6 0,84% 16 1,88% 

Јавно приватно 
партнерство 

3 0,55% 1 0,18% 4 0,56% / 0 % 

Друго 1 0,19% 5 0,91% 7 0,98% 15 1,76% 

Вкупно предмети по 
кои одлучувала 
Државната комисија 

606 100% 548 100% 715 100% 850 100% 

  
 
 
 
 
 

Стоки
47%

Услуги
41%

Работи
8%

Концесии
2%

Јавно приватно 
партнерство

0%
Друго

2%

Структура на предмети според предметот на набавката
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3.3.8. Структура на одлуки по предмети според предметот на набавката 

 

Одлуки по предмет на 
набавка-СТОКИ  

 

01.01.2019-
31.03.2019 

01.04.2019-
31.12.2019 

ВКУПНО 

Одбиени жалби    62 51 113 

Укината одлука   38 53 91 

Поништена постапкa 46 85 131 

Запрена 1 2 3 

Неплатени  4 4 8 

Неуредни  / 5 5 

Ненавремени 2 4 6 

Ненадлежност на ДКЖЈН / / / 

Недозволени  6 4 10 

Повлекување на жалба 9 11 20 

Уважена жалба од страна на 
договорен орган 

6 3 9 

Управна контрола / 5 5 

ВКУПНО 174 227 401 

 

 

113
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Одбиени жалби   
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Управна контрола

Структура на одлуки по предмети според 
предметот на набавката - СТОКИ
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Одлуки по предмет на 
набавка-Услуги  

 

01.01.2019-
31.03.2019 

01.04.2019-
31.12.2019 

ВКУПНО 

Одбиени жалби    53 48 101 

Укината одлука   42 55 97 

Поништена постапкa 49 57 106 

Запрена / / / 

Неплатени  8 1 9 

Неуредни  / 7 7 

Ненавремени 2 2 4 

Ненадлежност на ДКЖЈН / / / 

Недозволени  / 4 4 

Повлекување на жалба 6 8 14 

Уваженажалбаодстрананадого
воренорган 

3 1 4 

Управна контрола / 4 4 

ВКУПНО 163 187 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одбиени жалби   

Укината одлука  
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Одлуки по предмет на 
набавка-Работи  

 

01.01.2019-
31.03.2019 

01.04.2019-
31.12.2019 

ВКУПНО 

Одбиени жалби    6 12 18 

Укината одлука   5 6 11 

Поништена постапкa 8 15 23 

Запрена / / / 

Неплатени  2 / 2 

Неуредни  / 3 3 

Ненавремени 1 1 2 

Ненадлежност на ДКЖЈН / / / 

Недозволени  / / / 

Повлекување на жалба 2 7 9 

Уваженажалбаодстрананадого
воренорган 

/ / / 

Управна контрола / / / 

ВКУПНО 24 44 68 

 

 

 

Одбиени жалби   

Укината одлука  

Поништена постапкa   

Запрена

Неплатени 

Неуредни 
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Ненадлежност на ДКЖЈН

Недозволени 

Повлекување на жалба

Уважена жалба од страна на договорен орган
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Структура на одлуки по предмети според 
предметот на набавката - РАБОТИ
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Одлуки по предмет на 
набавка-Друго  

 

01.01.2019-
31.03.2019 

01.04.2019-
31.12.2019 

ВКУПНО 

Одбиени жалби    / / / 

Укината одлука   / 3 3 

Поништена постапкa / 7 7 

Запрена / / / 

Неплатени  / / / 

Неуредни  / / / 

Ненавремени / / / 

Ненадлежност на ДКЖЈН / / / 

Недозволени  / / / 

Повлекување на жалба / 1 1 

Уваженажалбаодстрананадого
воренорган 

/ / 
 

/ 

Адвокатски трошоци 1 / 1 

Заклучок по одбиена жалба од 
Виш Управен суд 

3  3 

ВКУПНО 4 11 15 
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3

Структура на одлуки по предмети според 
предметот на набавката - ДРУГО
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3.3.9 Структура на предмети според одлуки донесени за предмети по изјавени 

жалби за предмет на набавка концесии и ЈПП 

 

 
Преглед на одлуки донесени во однос на 
постапка за доделување на концесии 
 

 
Број на концесии  

 
% 

Уважени (поништена постапка) 1 6,25% 
Одбиени како неосновани 5 31,25% 
Отфрлени (како неплатени) 7 43,75% 
Отфрлени (како недозволени) 2 12,5% 

Повлекување на жалба / / 
Уважена жалба од договорен орган 1 6,25% 
Вкупно поднесени жалби во предмети за 
доделување на концеии во 2019 

16 100% 

 
Во 2019 година, до Државната комисија за жалби по јавни набавки 

пристигнати се 16 (шеснаесет) жалби за предмети кои се однесуваат за 
доделување на концесии, од истите  1 (една) е поништена постапка, 5 (пет) се 
одбиени како неосновани, 7 (седум) се отфрлени како неплатени, 2 (две) се 
отфрлени како недозволени, 1 (една) жалба е уважена од договорниот орган.  

Во 2019 година нема ниту една постапка која се однесува за воспоставување 
на ЈПП.  

 
3.3.10 Структура на жалбени предмети според критериум за избор 

 
Структура на жалбени 

предмети според 
критериум за избор 

Број на предмети 
% 01.01.2019-

31.03.2019 
01.04.2019-
31.12.2019 

Вкупно 

Економски најповолна 
понуда 

/ 79 79 9,29% 

Најниска цена 374 397 771 90,71% 
Вкупно 374 476 850 100% 
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Споредба 2016 - 2017 – 2018 - 2019 
 

Структура на жалбени 
предмети  

според критериум за 
избор 

2016 2017 2018 2019 

Економски најповолна 
понуда 

0 0% 0 0% 9 1,26% 79 9,29% 

Најниска цена 606 100% 548 100% 706 98,74% 771 90,71% 

Вкупно 606 100% 548 100% 715 100% 850 100% 

 
Во текот на 2016 и 2017 година, специфично е тоа што во сите предмети каде 

постапувала Државната комисија за жалби по јавни набавки како критериум за 
избор бил утврден критериумот најниска цена. Во 2019 година процентот на 
предмети каде постапувала Државната комисија како критериум за избор економски 
најповолна понуда е видно зголемен. 

 
 
 
 
 
 

9,29% - Економски  
најповолна понуда

90,71% - Најниска 
цена

Структура на жалбени предмети според 
критериум за избор

Економски најповолна понуда Најниска цена
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4. ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВРЗ 

ОСНОВА НА ЖАЛБЕНАТА ПОСТАПКА ПРЕД ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА 
 
 Согласно член 165 од Законот за јавните набавки („Службен весник на 
Република Македонија“ број 24/2019), подносителите на жалбите се должни да 
уплатат надомест за водење на жалбена постапка.Надоместот за водење на 
жалбена постапка е приход на Буџетот на Република Северна Македонија.  
 
 Износот на надоместот за водење на жалбена постапка пред Државната 
комисија, согласно Законот за јавните набавки, е утврден во зависност од висината 
на понудата на подносителот на жалбата, и тоа: до 10.000 евра во денарска 
противвредност надоместот изнесува 50 евра, од 10.000 до 70.000 евра во 
денарска противвредност надоместот изнесува 100 евра, од 70.000 до 130.000 
евра во денарска противвредност надоместот изнесува 150 евра и над 130.000 
евра во денарска противвредност надоместот изнесува 200 евра. 
  

4.1. Надоместок за водење на жалбена постапка 

  
 Вкупниот износ кој врз основа на надомест за водење на жалбена постапка 
пред Државната комисија е уплатен во Буџетот на Република Северна Македонија 
за периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 6.524.650,00  
денари. 
 

Во случаите кога жалителот ќе успее во жалбената постапка и изјавената 
жалба ќе биде уважена, Државната комисија согласно со член 166 од Законот за 
јавните набавки одлучува за тоа која од странките во постапката ќе ги сноси 
трошоците на жалбената постапка.  
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5.ОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
 
 Во согласност со обврските утврдени во Законот за јавните набавки, во 
Годишниот извештај за работата потребно е Државната комисија за жалби по јавни 
набавки да даде оценка на состојбата со правната заштита и на системот за 
јавни набавки во целина. 
    
 
 Поаѓајќи од фактот дека Државната комисија во постапката на правна 
заштита ја контролира примената на материјално - правните и процедуралните 
одредби, оценката на состојбите во јавните набавки се дава во 2 дела: 
 

➢ оценка на состојбата со правната заштита; и 
➢ оценка на системот на јавните набавки, во целина. 

 
 

5.1 Оценка на состојбата со правната заштита 

 
Оценката на состојбата во јавните набавки се дели на: 
 
➢ жалбена постапка; 
➢ управно-судска постапка; 
➢ антикорупциски ефекти на правната заштита во јавните набавки. 

 
 
5.1.1.Жалбена постапка 

 
 Состојбата на полето на правната заштита се карактеризира со следното: 
 

• Законот за јавните набавки кој во голема мера ги подобри одредбите кои се 
однесуваат на постапувањето/работењето на Државната комисија за жалби 
по јавни набавки, е во значаен дел усогласен со законодавството на 
Европската унија и овозможува поефикасна правна заштита. 

 

• Законското решение овозможува изјавување на жалба во одделна фаза од 
постапката за јавна набавка со што се овозможува отстранување на 
повредите веднаш по нивното настанување, а не по завршување на 
постапката. 
 

• Државната комисија постапува исклучиво по изјавена жалба, а по службена 
должност постапува само во однос на битните повреди кои се наведени во 
законот. 

 

• Со законот е воспоставено суспензивно дејство на жалбата, кога истата се 
однесува на одлуката за избор и потпишување на договорот за јавна набавка. 
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• Постапката пред Државната комисија е уредена на ефикасен начин со 
правно регулирање на правилата за докажување, обврските на странките во 
постапката и роковите за постапување, кои имаат за цел донесување на што 
е можно поквалитетна одлука. 

 

• Начинот на изјавување на жалба (истовремено до Државната комисија и до 
договорниот орган) и можноста на договорниот орган да ја промени одлуката, 
односно да ја уважи жалбата, доведуваат кон постигнување на поголема 
ефикасност и оперативност. 

 
5.1.2. Управно – судска постапка 

 

• Судска заштита странките побарале во 83 случаи од вкупно 850 решени 
предмети, што значи дека 90,24% од сите Решенија на Државната комисија 
станале правосилни, а само 9,76% од нив биле утужени.  
 

• Во однос на постапувањето по изјавените тужби потребно е подобрување на 
ажурноста според предвидените законски рокови кои согласно законот се 
итни. 
 

5.1.3. Антикорупциски ефекти на правната заштита во постапките за јавни 

набавки 

 
 Многу важен антикорупциски ефект претставува самиот факт на основање и 
функционирање на Државната комисија како самостојна и независна институција 
која обезбедува правна заштита и на таков начин овозможува јакнење на владеење 
на правото и санкционирање на незаконското постапување. 
 
 Државната комисија за жалби по јавни набавки во јануари 2009 година го 
потпиша Протоколот за соработка за превенција и репресија на корупцијата и 
судирот на интереси чии потписници меѓу другите се и Државната комисија за 
спречување на корупцијата, Јавното обвинителство на Република Северна 
Македонија и други институции. 
 
 Транспарентноста и јавноста во работата на Државната комисија заедно со 
развојот на правната пракса и толкувањето на прописите, придонесува во борбата 
против корупцијата во оваа област. 
 
 Достапноста и комуникацијата со странките во постапките и јавноста во 
работата на Државната комисија претставуваат активности кои се неопходни во 
борбата против корупцијата, а кои се видливи во секојдневната работа на 
Државната комисија. 
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5.2. Оценка на системот на јавните набавки во целина 

 
Оценката на системот на јавните набавки од страна на Државната комисија, 
опфаќа: 

▪ Оценка на законодавството; 
▪ Оценка на институциите, корисниците и субјекти кои се должни да ги 

применуваат прописите за јавните набавки, и 
▪ Оценка на правната пракса, литература, доктрина. 

 
5.2.1. Законодавна рамка 

 

 

• Сегашната законска рамка на јавните набавки која е во примена од април 
месец 2019 година се темели на обврските за усогласување на нашето 
законодавство со законодавството на Европската унија, како и општите 
принципи и начела на јавните набавки преку кои треба да се обезбеди 
слободна конкуренција во јавните набавки и рационално трошење на јавните 
средства. Со донесувањето на овој закон се востанови систем на јавни 
набавки, кој се дорегулира со бројни подзаконски акти со кои се заокружува 
новата правна рамка. Самата имплементација резултира со зајакната 
контрола, но и поедноставни постапки, кои треба да го намалат просторот за 
субјективно однесување на договорните органи и злоупотреби во трошењето 
на јавните средства, но и со полесен и поефикасен процес на вршењето јавни 
набавки. Законот за јавните набавки се базира на начелата на економичност, 
ефикасност, конкуренција помеѓу економските оператори, транспарентност, 
еднаков третман на економските оператори и сразмерност. 

 

• Голем чекор кон зголемување на транспарентноста во јавните набавки е 
направен со прописите за Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) кој 
се спроведува преку Бирото за јавни набавки и со спроведувањето на 
електронски аукции. 
 

5.2.2. Институции, корисници, обврзници на примена на прописите за јавни 

набавки 

Системот на јавните набавки го сочинуваат: Бирото за јавни набавки, орган 
во состав на Министерството за финансии, Државната комисија за жалби по јавни 
набавки, Управниот суд, Вишиот управен суд, Државниот Завод за ревизија како и 
договорните органи и економските оператори. Бирото за јавни набавки како орган 
во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице, иницира 
предлози за донесување на законски и други акти од областа на јавните набавки, 
го следи и анализира спроведувањето на законот и другите прописи за јавни 
набавки, функционирањето на системот на јавните набавки и иницира промени за 
подобрување на системот на јавните набавки, дава мислења во врска со одредбите 
и примената на Законот за јавните набавки и врши други работи определени со 

http://finance.gov.mk/
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Законот за јавните набавки. Државната комисија за жалби по јавни набавки 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 и е 
тело кое врши управен (административен) надзор и контрола на спроведувањето 
на постапките за јавните набавки. Управниот суд постапува по тужбите поднесени 
против Решенијата на Државната комисија, а Вишиот управен суд одлучува по 
жалбите поднесени против одлуките на Управниот суд. Државниот завод за 
ревизија го контролира финансиското работење на буџетските корисници како и 
примената на Законот за јавните набавки. Договорните органи се обврзани на 
примена на Законот за јавните набавки, а економските оператори се директни 
учесници во јавните набавки со доставување на своите конкурентни понуди при 
набавките. 

 
5.2.3. Правна пракса, доктрина и литература 

 

• Академската заедница (правните факултети, научни установи и др.) не е во 
доволна мера вклучена при донесувањето на прописите и развојот на 
правниот систем на јавни набавки. Јавните набавки како правна област се 
изучуваaт и на додипломски и на постдипломски студии, но сепак за оваа 
област недостига правна анализа, истражување, статистички податоци и 
теоретски научни публикации. 

• Правната пракса, Државната комисија за жалби по јавни набавки ја развива 
на начин што на својата веб страна секојдневно ги објавува поднесените 
жалби, како и донесените одлуки. Исто така на веб страната www.dkzjn.mk 
се објавени обрасци кои можат да ги искористат договорните органи и 
економските оператори, кои би им помогнале при поднесување на писмена 
до Државната комисија, а исто така објавено е и известување за начинот на 
кој странките во постапките можат да добијат печат за извршност на 
решенијата на Државната комисија во делот на трошоците на постапката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dkzjn.mk/
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6. ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ УТВРДЕНИ ВО ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА 

ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА 2019 ГОДИНА 
 

Согласно Програмата за работа за 2019 година, каде е планирано 
зајакнување на капацитетите на Државната комисија, потребно е да се напомене 
дека е реализрано планираното вработување на 2 административни службеници и 
1(едно) унапредување на административен службеник, согласно со Годишниот 
план за вработување на Државната комисија.  
 
  Во однос на планираните семинари, работилници, генерички и 
специјализирани обуки за вработените како и набавката на информатички уреди, 
истите се реализирани во рамките на финансиските можности на Државната 
комисија. 
 
  Во однос на планираниот развој, одржување,надградба и усовршување на 
електронската архива и воведувањето на електронски систем за управување и 
водење на целокупната жалбена постапка пред Државната комисија, како активност 
е реализирано само редовното одржување на електронската архива, а се останато 
не е реализирано поради недостиг на финансиски средства. 
 
 

Ред. 
број 

Активност Рок 

1. Работни задачи предвидени со закон 

 Решавање по жалби / тековно 

 Одлучување по барања кои ги поднесуваат странките  / тековно 

 Постапување по службена должност / тековно 

 Постапување по претставки и предлози / тековно 

 Постапување по барања за слободен пристап до 

информации од јавен карактер 

/ тековно 

2. Зајакнување на капацитетите  

 Вработување на административни  службеници и 
помошно техничко лице  

 Прв/ втор 
квартал 

 Посета на семинари, тематски работилници и 
студиски посети, како и генерички и специјализирани 
обуки за вработените 

/ тековно 

 Набавка на нови уреди од информатичка технологија / по потреба 

 Развој, одржување, надградба и усовршување на 
електронската архива 

/ тековно 

 Надградбаи усовршување на веб апликација за 

пребарување одлуки донесени од страна на Државна 

комисија за жалби по јавни набавки 

/ зависно од 
финансиските 
можности 
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 Воведување на електронски систем за управување и 
водење на целокупната жалбена постапка пред 
Државната комисија, односно воведување на е-жалба 

/ зависно од 
финансиските 
можности 

3. Аналитичко-информативна дејност 

 Годишен извештај за работата на Државната комисија 
за 2018 година 

/ прв квартал 

 Годишна програма за работа на Државната комисија 
за 2020 година 

/ четврт 
квартал 

 Финансиски план на Државната комисија за 2020 
година 

/ четврт 
квартал 

 Стратешки план на Државната комисија за 2020 
година 

/ четврт 
квартал 

4. Соработка со домашни и странски органи и организации 

 Соработка со домашни  и странски институции   / тековно 

5. Следење на состојбите во областа 

 Следење на состојбите во областа / тековно 
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7.ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 
За работењето на Државната комисија во 2019 година, можат да се извлечат 
следните заклучоци проследени со соодветни препораки: 

➢ Државната комисија има донесено 850 одлуки по изјавени жалби од кои 
поведени се 83 управни спорови, односно само 9,76% што укажува на 
висока доверба во одлуките на Државната комисија. 

➢ Решавањето на предметите е секогаш во законски утврдениот рок, односно 
15 дена од комплетирањето на документацијата по предметот.  
 

Со цел одржување на ефикасноста и ефективноста во работењето на Државната 
комисија за жалби по јавни набавки потребно е: 

• определување на поголем буџет на Државната комисија; 

• кадровско екипирање во стручната служба, особено во секторот за  
решавање по жалби за јавни набавки, концесии и јавно приватно 
партнерство од најмалку 5 стручни соработници, имајќи го предвид 
значително зголемениот број на предмети и дополнителни пропратни 
обврски, а се со цел непречено одвивање на работниот процес; 

• овозможување на просторни услови за работа во насока на обезбедување 
на нови простории заради задоволување на работните капацитети; 

• автоматизирање на процесите преку интероперабилност со што ќе се 
постигне целосна операционализација на процесите во институцијата, како 
и компатибилност со ЕСЈН; 

 
➢ Редизајнирање на веб-страната и подобрување на можноста за детално 

пребарување на одлуките според видот и специфичноста на јавната 
набавка, како и јавен пристап до информациите со кои располага 
Државната комисија заради подобрување на транспарентноста и 
понатамошно зајакнување на довербата во работењето на Државната 
комисија од страна на економските оператори и договорните органи. 
 
 
 
 

    Бр. 01-164/1                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ  
   27.03.2020 год.                                                    Кирил Каранфилов  

     Скопје  

 

 

 

 

 



 Државна комисија за жалби по јавни набавки      46 
 

Прилог  - Буџет за 2019 година и Завршна сметка за 2019 година 
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Dr. 252 O6apcxr aa qaprxr x qaprHcKr4 AaBa'iKt.l L92

68, 253
O6apcu sa 4pxoqx rr npxAoHecr no Aorosop 3a

Aero , aBToPcKo Aero
a93

69.
'EE O5spcxr ra 4pyrr AaHoqx x npxAoHectl 194

70. 26 f) Onracrcxr r npec erKoBHr oAHocll 195

71 27 e) O6apcxr aa 4axoqr x npxAoHecx oA4o6llera 196

72. 28
x) Kparxoporxr o5apcxr.r aa naaru I 4pyrr oSspcrr,r
cnpeua apa6orexnre 497 1 .131.199 1.095.004

73. 29 3) nacrBHr Bper*eHGKx pa3rpaH]1qy3a]ba 198 4.921 29.073

74. 98
lV. 143BOP14 HA APyrh CPEACTBA l,l3Bopx Ha

Apyrx cPeAcEa
199

BKynHA nAC14 BA (r6r+164+165+r73+r99) 2()() 4.284.309 3.681.131

75. 955 ao 999 BOHET4.fl AHCHA E814AEHq14JA - nAChBA .orl, ffi"ffu*" 1.783.501

Bo Cxonje flnqe o4roeopHo sa cocraByBabe Ha

Ha aes28.02.2020 Banerur flerpTuerpxr,r

$tr,! (.*'-t-

Paxoeo4men

a

yffi'a;;\

tu.H-#
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_l111
234

16 1112
7890

Peaepaxu KoAeKc[lrlgexru$uxaqroHeH
6poj

Hagtre na cy6jemor fipxaaxa xourcuja sa xan6[ no jaarr xa6asl
Agpeca, ceAxure n reneSox Eyn. l4nr,rxgex 6p. 63a ren.02/3'146-700

EarHcraexAaxoqeH 6poj 4030008050571

BrA,
pa6.

(ropucxr,rrqn Ha cpeAcrBa o4 Eyqeror)

nPilxoAt4 14 PACXoAT4

- :ffiffi::;'JffJffio"' 
r pacxoAxre

xr4po cMerKa 0200761 31 06371 0 (so 4euapr)

Peg. l-pyna

6p. Ha

CMETKI

1,1 s Ho c

no3ilr{14JA
i nnu

PACXOAI,|:

6. , 412 i r:J:l1l',pe3epBa 
(uenpesaugnnar 0091 Ii -' r -'- 

| pacxogu) vvw 
i

i 7. 413 TexoeHu peseper (pasxoerAxr pacxoAr) 010 
i

011

I

2.642.012"

65,575

l, TEKOBH]4 PACXOAX 00'l

(002+007+0 1 2+020+024+029+033+039) 15.272.216 16.939.689

a) tlIrATvl 1,1 HAIOMECTOqI4
(oa 003 ao 006)

002
12.630.204 14.366.001

1. 401 flnaru n HaAoMecroqx 003 9.217.002 10420.960

2. 402 fi prgorecn oa coqujanxo oorrypyBarbe 004 3.413.202 3.945.041

3. 403 Ocraxarr npr4AoHecx oA nnarll 005

4. 404 Hagonaecroqr 006 :

5. 411

6) PE3EPB],,| t4 HEIEO[4H[4PAH]4

_ PACXO$4 (os 008 ao 011)
tDnxaxcrparue Ha HoBr4 nporpaM[ x

noTflp0rpaMI

007
I

008 I

l

I

8. 414 Peoepeu sa KanrranHr pacxoAr4

012

802,736

Osxara
xa AOI-I llperxo4xa

r0AIHa
TexosHa

r0ArHa

9. 420 flarxu r,r AHeBH,t pacxoAl4

10. 421 KouyxanHu ycnyru, rpeebe, xol,ryxrraqrja 
014I TPAHCNODT



PeA.

6p.

l-pyna

HA

CMETKU

nnu
CMETKA

no3Hq14JA
0sxaxa
Ha AOll

lr1 s xo c

flperxo4xa
roAuHa

TexoeHa

roAuHa

1 2 3 4 5 6

11.

12.

423

424

Marepujanu r crreH ,rl9l?p

llonpaaru I TeKoBHo oApxryBa]be

015 1 19.408 89.259

016 133.117 122.117

13. 425 loroaopxn ycnyrx 017 1.423.286 1.369.724

14. 426 lpyru reroexx pacxoAx 018 97.890 86,536

15. 427 [lpuapeuexu apa6oryeaua 019

r) TEI(OBHI4 TPAHCQEPII A0
BOHEvUETCKT4 OOHIOBH

( os 021 so 023)
020

16. 431 TpaHcSepu Ao Qor4or sa l'll4OM 021

17. 432 TpaHc@pr,r 4o Arexqr,tjara sa apa6oryaaue 022

18. 433
TpaHc@pr,r Ao OoHAor 3a 3ApaBcrBeHo
oc[rypyBabe 023

s)TEK0BH14 TPAHCQEPI4 A0 EnC
(oa 025 ao 028)

024 I

19. 441 floraqru oA IIB 025

20. 442 Hauexcxr,r Aoraq[u 026

21. 443 Snox 4oraqrr 027

22. 444 fioraqrr 3a AenerrpaHu ogeflHx
HaAnexHocTl4

028

r) KAMATH14 nnAKAlbA
(os 030 so 032)

029

23. 451
Kauarxr nna(asa KoH HepBuAeHTHl,l

KpeAurop14
030

24. 452 Kauarslr nnartaua KoH AoMauH[ KpeA[Topr4 031

25. 453 Kauarrr nna*aua KoH Apyil Hr4Boa Ha Bnacr 032

e) CYEBEHLI1414 t4 TPAHCQEPI4
(oa 034 ao 038)

033

26. 461 Cy6aeHquu oa jaaHu npernpr,rjarr,rja 034

2"7. 462 oBeHuil14 3a np[BaTHX npeTnDXtaT] 035

28. 463 Tparc$epr Ao HeBnaAilHu opraHrcaqrr 036

29. 464 Pasxn rpaxc$epu 037

30. 465 l4cnnaru no rcBpuHn ucnpaBx 038

x) C0$4JMH[4 EEHEot4q1414
(oa 040 ao 043)

039

31. 471 CoqujanHr HagoMecrorp4 040

32. 472
llnartaua xa 6exe$raqlru o4 tDox4or oa

niloM 041

33. 473
llnartarue Ha HaAouecrorlu oA Arenr{ujara 3a

eoa6orygalbe
042

34. 474
l-lnattane Ha HaAoMecroqr4 oA tDoHgor sa
3ltoaBcTBeHo ocHryovBatbe

043

l
I



PeA.

6p.

l-pyna

HA

CMETK}I

nnu
CMETKA

14 s xo c

n03ilq11JA
Ogxara
xa AOtl flperxo4xa

roAuHa

Texosxa
roAIHa

l6
86.827

60.577

324.893

172.015

046

480

481 [oaAexxu o6jenr,t

r!. KAnITAI|HX PACXOAI.i
(os 045 ao 054)

Kynyaarue Ha onpeMa I Mau[Hl,l

37. 482 flpyrr,r rpa4exxu o6jerou 047

048 72.80038. 483 Kynyaarue m ue6en

484 Crpareuxr croxr,r r,r Apyrr p$epBl4

485 _Bnoxyeatsa r xe$raHaHcrcru cpeAcrea

049

050

41. 486 Kynyaane Ha Bmrna

Kanuranxu rpaxcQepu

4o aox6yqercrr Sox4oar

26.250

051

487

488 i Kanr,rrurHra Aoraqr4x go EflC 053

44. 4gg Kanrruxu cy6aexqr,ru oa npernpnjaruja n
054- 

HeBnaII,rHX ODTaHI13aUXX

III. OTNNATA HA TNABHI,IHA
(os 056 ao

Ornnara Ha rnaBH[Ha Ao Apyrr H[Boa Ha

BNACT

A.BKynHO PACXOflX
+ 044 + 055

E.OCTBAPEH Bl4lUOK HA nPTXOAX.
AOEITBKA nPE[ OAAHOqyBA]bE 060
(103 urxyc 059)

e.t.t B. AAHOql,l, flPIAOHECI,{ 1'l APyfXv I r, nAElllllrl^l n ll Ellllllf1l,ra? Ulta o"rr'1, AABAqKI O[ BI4IUOKOT HAru' ";i;' 'flPXXOI1'|TE -AOETIBKATA nPE[

055

058

059

49347.

15.359.043

061
e r\' oAAHOqyBAtbE

r HETO BU1IIOK

813

r. HETO B141IOK HA nPHXOAH.
AO5l4BKA nO OAAHOtIyBAtbE
(060 rvrraxyc 061)

I

E. PACnOPEflyBATbE HA HETo
Bl,tluoKoT HA n PhxoAl4TE.
AOEI,IBKATA (oA 064 go 066)

3a norpraarue xa aary6a

_|-

063

064

50. 831 3a nospar eo 6yqeror oAHocHo $oxgor 065

833 3a npexoc Bo HapeAHara roArHa 066r 51.

80.078

45. 491 v " '|r '|s,
KpeArT0prl

056

46. 4g2 Ornnara Ha rnaBH[Ha KoH AoMauHx
14HCT[ryqUX

057



PeA.

6p.

l-pyna

HA

CMETK}I

unu
CMETKA

n03ilqt1JA
OsHaxa

xa AOfl

Jr1 e ro c

[lperxo4xa
roAxHa

TeroeHa

roAxHa

1 2 3 4 5 6

i. BKynHo
(059+0601 = 195
aro 061 e noroneMo og 060
rorau (059+061) = 195

067 15.359.043 17.264.582

nPlxoAr.r:

t. AAHOqHl,t nPUXO[]4
(oa 069 so 076)

068

52. 711 lauor oA AoxoA, oA Ao6rexa u

oA (anur€rnHu 4o6uarr
069

53. 712 llpr4oxecr ea coqujanro ocxrypyBarbe 070

54. 713 Aaroqr oA rMor 071

55. 714 fiouauxu.qaHoUr4 Ha crorr,l 14 ycnyr[ 072

56. 715 flaxor og MeryHapo4Ha rproauja n

rpaHcaKqrr (qaprxu u gaaavrr) 073

57. 716 EgxorparHu noce6Hu raxcu 074

58. 717 fiaxoqr xa cneqr$uvHr4 ycnyru 075

59. 718
Tarcu ea Kopr4crelbe unr AmBonn 3a
Bpuelbe Ha AeJHocT

076

!t. HEflAHOT{H}4 nPIXOgX
(oa 078 ao 082)

077

60, 721 flpernpueuaqxr npuxoA u npxxog oA r4Mor 078

61. 722 [no6n, cyAcrr4 r aAM[Hr4crpar[BHu rarcr4 079

62. 723 Tarcu r Ha4oMecroqr,l 080

63. 724 flpyrr ana4uHx ycnyrr 081

64. 725 lpyrr HegauoqHu npr4xoAr4 082

! r!. KAnHTAI| H n n PXX0[14
(os 083 so 087) 083

65. 731 l-lpo4ax6a Ha KanrranHu cpeAcrBa 084

bb. 732 l-lpo4ax6a Ha croxr4 085

67.

68.

733

734

flpo4ax6a ua seujuure u xeuareprjanxu
BnoxyBalba

fi pr,rxo4n oA Ar4Br4AeHAx

086

087

tv. TPAHCOEPh t4 [OHAq1414
(os 089 so 092) 088

15.359.043 17.264.582



PeA.

6p.

l-pyna

HA

CMETK}I

nnv
utvr(i I ha

n03ilu14JA
OsHaxa

ra AOI-I

14 s Ho c

flperxogna
roAuHa

Texogxa

r0AIHa

1 2 3 4 5 b

69. 741 Tpanc@pr oA Apyru HlrBoa Ha Bnacr 089 15.359.043 17.264582

70. 742 loxaqrr oA crpaHcrBo 090

71 743 Kanuranxu AoHaqHll 091

72. 744 Texosxr4 AoHaq[[ 092

ll v. AoMAIXHO 3AAoDrryBAbE
(os 094 so 096)

093
I

73. 751 KparroporHr nosajurqr o4 seujara 094

74 753 JJ il UpU9Hyr UutsPJFrvrqvr 095

75. 754 Apyro Aoru auHo saAonrryBalbe 096

vr. 3A[oilryBA]bE BO CTPAHCTBO
(os 098 ao 100)

097

76. 761 098

77, 762 Crpaxcxr enar[ 099

78. 769 flpyrr sagonxyBaba Bo crpaHcrBo 100

79.

80.

vil. nPoAAxEA HA XAPT1414 OA
771 BPEqHOCT 101

nqlry4tlqq,* 9r rp.41o.I _ _

781 vilt. nPHxoAx oA oTnrATA HA 3AEMI,I fi2
r rpHxoAr4 0A HannaTeH[ AaAeH[ 3aeMx

A. BKynHonPXXOAX
(068+077+083+088+093+097+1 0 1 +1 02)

B. BIUIIHO:
(103+104 = 067)

103

104

15.359.043

'.)o*\
z$

iPD'gr
lDriE)t*
.\L-1
*/J

PaxoaoA[ren

Kupun
Bo Cronje

Ha geH

28.02.2020

Iluqe ogroaopHo 3a
cocTaByBalbe Ha

6unaxcor

HEnOKP]4EHX PACXOAI,I
(059+ 061 uuxyc 103)

r. nocEEHl,t noAAToql,t.
flpoceven 6poj ua epa6oreuu Bps ocHoBa
Ha qacoBr4Te xa pa6ora ao
npecMerroBHr4or neproA (qen 6poj)

17.264582

81. 890

105
15.359.043 17.264.582

82. 106

% ffi l

l

18

ff"w1
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HgeHrr,rQraraquoxen 6poj
(EMEC)

CMETKA

=.ueJI AOTI uHa

4 6

CTBA
aqKrl i uor Il

M3AaTOII}I I ;

008s Bpe gnocHo ycornacyBalbe 602
(peoanoprasaqraia)HaocHoBaqKLI 

i

lrr3AaTor{u 
l

Aryrvry.nrapaH a aMoprI,I3 aqu j a

(ucnpaara Ha BpeAHocra) na

001 Ha6asna BpeAHocr Ha r.r3AaroIII,I Bo, 605

lllllolol+lzlslol+lsll I I I I I I I I I I I I I I I

1 1 1 1 1,6 17 1 I 2 2 2 2 2 2 2

2345
PeaepnHu KoAeKclI

llosuquja

Hasus xa cy6jercror,{pxaona ronncuia sa xaa6r no ianuu na6aexu
Agpeca, ceAr,rrrrre n reae$on Byn.V:nuugen 6p. 63a ren.0213746-700

A4peca 3a e-florura sozr.finansovo@sozr.gov.mk
Eguncrneugauouex6poj 4030008050571

rrocEEHlI TIoAATOIII4
3a Ap)KaBHa eougeHquja 3a KopI,IcHlIIII,ITe Ha cpeAcrBa

og Eyqeror ua $on4onute
c Me rKa 020 07 61310 637 10

fpyna Ha cMerKu, OsHarc

aHa

I s.1. I llaara r,r HaAoMecror{H Ha nnara
opa6oreuure KoI,r AHpeK'l

606

rpa6orar Ha HcrpaxyBarba r,r pasnoj

890123456

Ilperxo4na TerosHa

og Eyqeror ua $on4onute

A.HEMATEPL4IAItHVt

erarrrHa BpeAHocT Ha ocHoBaqKI,I

< vtrv = Ha AOll 112 og EC)

5.2.
[pouoqu sa uarepujaltu r4ycayrul 607

KOpr,rcTeHr,r I,Inu IIorporrreHr4 npI4

HcrpaxyBarba H pa3Bol

L tpoIuor4u 3a cypoBr,rHr4 u uarepujal, Tporuordr,r sa eHepruja, Tpouorlu 3a cI,IreH I,rHBeHrap, rpolloqla 3a

ar"r6alaxa, Tporuoq[ 3a pe3epBHr,r AenoBr,t u uarepujaJrr,r 3a oApxyBalbe ua o6ierrure u onpeMara,

r4HTeneKTyanHr,r ycnyrrr r,r Apyru ycnyru Kor{ ce ycnoB 3a r,rcrpaxyBa}bero u pasaojor 3a coTICTBeHH IIeJII,I.

5.



fpyna Ha cMerKra,

CMCTKA

A=AEN

009s

llosnquia

saquja Ha rrareHTlr

qI,I KopHcreH[I

r,r pa3Bol

Ho ycornacyBalbe

I4snoc
Peg.

6p. perxoAHa

TOII,IHA

II TerosHa
I,IHA

(peeaaopusaquja) Ha LI3AaroI{In Bo

BpeAHOCT Ha IaTeHTI,I, 613

H, KOHIIECI,IH H i

'nr4paHa auoprusaquia
(ucnparxa Ha BpeAHocra) na

ATCHTI', JII{IIEHIIH, KOHI{ECI,IH I,I

IUHaBpeAHOCTHa[aTeHTH, 
i

r,rrleHr{r,r, KoHr{ecuu }r Apyru flpaBa
< vtrvt = Ha AOll 112

AHocHo ycorracyBabe
pr,rsaquia) na co$rnep co

nrrpaHa auopruraquja
paBKa Ha BpeAHocra) na

co nur{eHrla
rxHa BpeAHocr Ha co$roep co

< vtrv = AOII 112

a6asHa BpeAHocr na coQtoep

quja ua HeABHxHocrIr,

u onpeMa KopHcreHr,I

Banopr,r3arlr,ria) na nareHru,

Axyr',rylnpaHa aMoprI43aquia
(ucnpanra Ha BpeAHocra) na
r,r3Aaror{}r Bo HcrpaxyBabe I4

002p, Ha6asHaBpeAHocruacoQrnepco

pa3Br,reH 3a concrBeHa ynorpe6a

OsHaK

npra HcrpaxyBalba r{ passoi

7. 009s 671

Cerarusa BpeAHocr Ha I,I3AaroIIH 3a 612

HcrpaxyBarne u pasroj
(. utu= na AOII 112 oa EC)

9. 002t

10. 008s 614

11.

I

I

I

nr,rueHua

15. 619

16.

17. 002a

I

1.085.469997.728



Peg.

6p.

fpyna Ha cMerKr,r,

CMETKA

A=AEN

008s

Ilosuquia

OsHar
aHa
AOTI IIperxo4Ha TexosHa

HA

HO yCOfnacyBarbe

(peoanopusaqlria) na coQroep
pa3BLreH 3a concrBeHa ynorpe6a

raruHa BpeAHocr na coSrnep
3BHeH 3a co[crBeHa ynorpe6a

< lanil = AOII ll2 ol,

BpeguocHo ycornacyBarbe
ja)na na6aneura

Ha nonaTo

r4paHa auoprusaquia
rpaBKa Ha BpeAHocra) na

Ha6aseHr,r 6asu Ha

BpeAHocr Ha 6asu Ha 629

arorlu pa3Br{eHr4 3a concrBeHa

ocHo ycornacyBarbe

Banoprr3ar{r.rja) na 6asr Ha

oAaTorI[ pa3BrreHH 3a colcTBeH
ynorpe6a I

AryuyaupaHa aMoprn3artia
Ha BpeAHocra) ua 6asu

a noAaTorlu pa3Br,reHr,r 3a

Ceraurna BpeAHocr Ha 6asu Ha

oAaTorlu pa3Br,reHr, 3a co[crBeHar
norpe6a

< vnv = AOII 112

BpeAHocr Ha Apyrr

'Mynr,rpaHa auopruaaqnja
HcnpaBKa Ha BpeAHocra) na Apyrlr

814.660

182.468

900.a72

185.397

7 2 | r l4l s

yMynr,rpaHa auoprusaquia
,rcnpaBKa Ha BpeAHocra) na

,p pa3Br,reH 3a colcrBeHa

0029 Ha6ansa BpeAHocr ua Ha6aseHr,r

6asu Ha noAarorlrr

Cerausa BpeAnocr Ha Ha6aseHr.r

< ytnrr = AOII 112 og EC)

ycornacyBarbe Ha

neuarepujarHlr flpaBa

euarepuiaaHlr npaBa

18.

79. 009s

20. 624

22. 008s 626

25. 0O2t

27.

28.

29. 633

30. 634



fpyna Ha cMerKr4,

CMCTKA

=ICJI

010

Ilosuqnja

Bpegnocuo ycornacyBarbe

I,IsHoc

Ilperxogua Texonna
OsHax
aHa
AOn foAr,rHa

rrrHa BpeAHocr Ha Apyrll
ujatuu npaBa: ' 

[< n.ru = AOn 112 og BC) i ,

TE.MATEPHIAJIHI4 AOEPA t
INPHPOIIHT,I BOIATCTBAPIPOIIHI,I EOTATCTBA

32.

133.i. - r---
34. 018s 638

35.

3arltaia) 3eM,I,Iurre

Ceraurna BpeAHocr Ha seujurute 639

641

< unu = AOII 113

usaquja)uryMlr
rrrHa BpeAHocT Ha IuyMI,I 642

(. utru= AOII 113

HO ycouracyBalbe
(penaaopra:aquia) na

uarepuiaaunre go6pa u
npupoAHr,rre

6orarcrsa
IB. MATEP}IIAJIHH C

BHa BpeAHOCT Ha

uuQoprurar-lrrcKa r,r

TENEKOMVHI,IKAIIHCKA

Bpeguocuo ycornacyBalbe
(penanopueaquia) Ha

uH$opr'aaqplcKa H

TeneKoMyHI,rKarIucKa on

AryruryaupaHa aMoprr,I3aquia
(ucnpanra Ha BpeAHocra) na

IIIICKA H

JIeKOMyHr,rKarI[CKa On

a BpeAHocr Ha

nn$opruraqucKa H

uKarlrrcKa onpeMa
< vtlnrl = AOn 117

BpeAHOCT Ha

Ka onpeua 3)

AHOCHO ycofnacyBalbe

403.279

8.764

648 2.555.102

649

usaqu ja) ua noun jyrepcKa

2 Ypegn co eJreKrpoHCKa KoHTpona, KaKo r,r eJreKrpoHcKlr KoMrroHeHTlr KoH rlpercraByBaar ,qeJI oA oBI4e

ypeAlr (pa4rao, TeneBrl3r,rcKa r,r KoMyHr,rKarluoHa onpeMa r.r anaparn).

3 Xap4nep n nepu$epHr,r eAr,rHr.rqr, Marur,rHr,r:a o6pa6orra Ha noAarorrn, uer{arapl,I, creHepI,I H cnI,It{Ho.

37.

022p'

414.444 477.045

64541,.

028a

ln''l 646

I

45.

oI1DeMa



fpyna Ha cMerKr,r,

CMCTKA

A=ACN

Ilosuquia

yMynr,rpaHa aMopTr,r3ar{H

Arcyuyn lrpaHa aMoprl43aIlu ja

paBKa Ha BpeAHocra) na

rarrrHa BpegHocr Ha Apyrr 655

uarepuia.nHI,I cpeACrBa
< vwt = AOtl 120 os EC)

rorIeHI,I Meranr,r r,r KaMeIba 656

KBr,rrerr,r H Apyru yMerHur{Ku 657

. KPATKOPOqHI4 OEBPCKH

3A [JIATr4 r4 APvrH OEBPCKH

CIIPEMA BPABOTEHI{TE

(. unu = Ha AOll 197

fiauoqu oA nnarl,I I,I HaAoMecr[I

kutu= na AOll 197o4 6C)

Ilpugouecn oA nnaru lI HaAoMecrI,I

oA nnaTlr
< ytrr = na AOII 197

PACXOAI,l
I. KouynaaHrr ycJlyru, rpeerbe,

a eHepruja
< vrt = na AOII 0L4

orrrra, reae$on, tereQarc u
Apyru rpouor{r4 3a KoMyHI,IKaquja

IlperxogHa TexosHa

2.272.175

OsHax

aHa
AOII

1.374.749 1.413.875

189956

1.131.199

281.176

1.095.004

696.576

zsr.24d

4

029

npaBKa Ha npeguocra)
vrnivtepcxa orrDeMa

47. Ceraruna BpeAHocr ua]

rcouniyrepcKa onpeMa
'.< r4tt= AOII 117 og EC)

651 282.92i 286.041

in'i 025
Ha6asHa BpeAHocr Ha Apyrl4

uareDuiaasu cpeACTBa

652 1. 1.695.051

49. ycornacyBarbe 653Bpe4nocuo
(penanoprasaquia)

55.

280

)6opcxu 3a rJlaru u HaAoMecrLI Ha 659

IJIATH

56.

281

C6opcxn 3a Hero nrIarI,I
',< Hnu = na AOII 197o4 EC)

660

755.89: 729.839

57. AAOMECTOIII,I HA HETO IJIATI,I 661

.< vtrvt = sa AOll 014 og B[IP)

< v:r,v = na AOII 014 og

46.

029r:
51.

54. 658

282
58.

284

618.255

305.4231

657.97q

664
327331

Bogonog u raHaru:aq,nja



Per.
6p. fpyna Ha cMerKr4,

CMCTKA

r=noII

llosraqrja
OsHar

a

HA

AOTI

I&loq-
llperxogua TercosHa

roAuHa roAI,IHa

1 2 3 4 5 6

63. 421r. . oplrBa r,r MacJra

1 xI4 -fq4q! !4 oa EIIP)
[[. Marepuiall.un crrreH

66

85. 66.961

64. 423t lnn$opuu
< vrltyt = na AOII 015 oA EIIp)

668

65. 423t )6yorra
< vtrvt = na AOll 015 oa BIIP)

669

66. 423t pexpan6eru4 rpoAyKrI,I u 670

< vtrvt = Ha AOll 015

nujalaqu
< vtrvt = na AOll 015 og 6

3a nJIaTeH npoMeT rI

HKapcKa nponn:rja
< vult = na AOII 017

oHcynTaHTcKlr ycnyrll
3a aBropcKu xonopapra)

< vrrr = na AOII 017 og E[IP)
Ocnrypynaroe Ha HeABI,IxHocrH lI

< ytilvr = Ha AOII 0lZ oA 6II
aa(arsa 3a 3ApaBcrBeHH

u3a\w og MuHucrepcrBoro
3ApaBCrBO

<:anu = uaAOll017 og 6lI
ycnyru Bo cTpaHCrBo

ytlr= na AOII 037 op,

ncQepu rpu neH3[Ionuparre (<

ru = Ha AOII 037 oa Dll

napur{Ha

rrr Bo HaTypa
< vtlwt = sa AOII 040

20.109

14.40t

< unu = na AOfl 017-ot BIIP)
lV. llpyru reKoBHu pacxoArr 18.16 9.135

73.

426a
{pyru oreparlrBHr,r pacxoAl4
',< vtrv = na AOII 018 o,q EIIP)

677

18.163 9.1

V. Pagnn rpanc0epu
74. BHr,r HarpaAr,r r4 oAnHKyBarba

a = u) Anfl n?7 nn trl-IP)
678

KH AOAaTOK
< vtrt = Ha AOII 040

Morrr 3a 3ApaBcrBeHa 3aIIrrI,Ira 682
pacreuuia H xr,rBorHr.r

< rtlvt = Ha AOII 040 og En

III. JloronoDHlr ycnyrn
68. 672

l,,
70. 674

21.561 5.709

71. 675

I

72.

75.

76.

679

M.

477t
77. 681

477t
78 

I

I

47|p,



79.

4

zlcxpaua sa 6eagoruru vlq,u u Apyrx
:oqraiaaun ruqa
< ytrv! = na AOII 040 oa SIIP)

683

Peg.

6p. fpyna Ha cMerKu,

CMCTKA

n=]Ien

llosnquja
OsHaK

a

HA

AOII

I,IsHoc

Ilperxo4ua
roAI,IHa

TeKosHa

roAlrHa

1 2 3 4 5 6

.IIPI4XOIIII 15.359.043 17.264.582

[. Tarcn u HalloMecroux
80. 723!, 3arynHuuu

',< ytwt = na AOII 079 og EI]P)
684

lI. TpancQepu oA Apyrr HrrBoa Ha

BJIACT 15.359.043 17.264.582

81. 741,p, Tpanc$epu oA Eyueror ua
Peny6rura Mare4onuja
(. utu = ua AOII 088 og BIIP)

685

15.359.043 17.264.582

82. 747t TpancQeprE o,4 6yr;erure ua

fiou4onure
',<LrIwt = sa AOII 088 og BnP)

686

83.

74

)noK AoTaI{uvHa onrlrTuHara IIo

)AACNHH HAMCHI,I

< ytrv = na AOII 088 oa EIIP)

687

IIOCEBHI,I IOIIATOIII4
84. llpoceueu 6poi na npa6oreuu nps

f,cHoBa ua cocroj6ara ua rpajor ua
MecerIoT

688

17 1

Bo Cronje

Ha geu 28.02.2020

M.II. sa I-{PM u Aara Ha npueMor

IIuqe o4ronop4o 3a cocraByBa
o0pa3eI{or

I(onrponara ia usupurure:

'^'6\w:y
ffisffi",,ffi
f s# ffi\{,4 eE:

i;*nW,tffg

"6ti^[ir'^frg

@Hj:M



lttr
fleprog

trt
Kourponop

12 3

But
pa6ora

I I I I lolol+lzlalol+ ls I

4567891011

lzlgenruSuxaquoxen 6poj

(EM5C)
Pesepexu KoAeKcll

Hagua xa cy6jerror fipxaaxa rouucrja aa xan6u no jaaxr Ha6asrr

Agpeca, ceAilurre u reneSou Eyn. l4nuugeu 6p.63a ren.02/3146-700

Agpeca 3a e-noura sozr.fi nansovo@sozr.gov.mk

Eguxcraen AaHoqeH 6poj 4030008050571

CTPyKIyPA HA nPllxOAl,l nO AEJHOCTI4 (CflA-PEKAflXTYIAP)
Bo nepxoAor og 01 .01 .2018 Ao 31 .12.2019 roArxa

cMerKa 0200761 31 06371 0

Ocraapeuur

npilxoA14

(ao genapu)r

Hl(A
(Haquoxanxa xnao,r$r,rxaqr,rja xa gejuocrr)

14 15 16 17 18

Pen.

6p. itnacal Hagua2

1.
84.11 Onuru aeixocru xa iasxara vnDaBa 17.264.582

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

10.

11.

12.

13.



Hr(A
(Haquouanxa rnacuQuxaqnja xa gejxocna) Ocreapexu nplxoAr4

(ao genapu) s

PeA.

6p. Knacal Hasle2

14.

15.

16.

17.

18.

1 )Bo xononara 3a ,,Knaca" ce BHecyBa HyMepuqKa GHaKa 3a Knaca cornacHo H([ sa gejxocra og roja cy6jerror ocTBapyBa

nprxoA.
2)Bo xonoxara,Ha3rB" ce BHecyBa onncHo Ha3[Bor xa gejxocra cnopeA Hlfl oa xoja cy6jenor ocrBapyBa npxxoA.

3)Bo ronoxara,Ocraapexu npxxoAx'ce BHecyBa mHocor Ha ocrBapeH[ nplxoAr,r no gejxocrr.

PEfilCTPI4PAHA flPETEXHA AEJHOCT (Co xasxavyeaue na uuspa u Ha3rB Ha Knaca xa gejxocra yrBpAeHa co Hlq)

TT]-T-]

[T-rT-t
(Co xasxavyease

oCTBAPEHI4 nPilXoA]4 nPETEXHo 0[ AEJHOCT-

xa uurppa uHa3vB Ha Knaca ua gejnocra yrBpAeHa co Hlfl)

Iluqe ogroeopHo 3a cocraByBalbe Ha o6paaeqor:

l4ue r npesnue Banetrrx flerpyueacxur

n.rrr. ,F t^-
Bo Cronje

Ha Aes 28.02.2020
14ue u npesuue Ha 3aKoHcKr4or 3acranH[K

flornuc

* 3a rproecxure ApyrurBa He e 3agoaxurenxa ynorpe6a xa oSnqrjanHuor neqar corflacHo 3axoxor 3a rproBcxure

ApyuJTBa.

Kltpun Kapax$unoa?



AAHOr{EH SUnAHC

floce6es
AaHOqeH CTaryC

Egr,ttrcroex
ganoven 6poj

Cxpareu xarne
x aApeca Ha B],rcThHcKo

ceA[uIe 3a KoHra(r

Tene{ox

e-nourra

ffi ffil*:' Ff ,,0, flX::,:"#""","""'
4 0 3 0 0 0I0 5 0 571

Apxaaxa rourcnja:a xan6r nojaaxu xa6aarh Ha PCM

6yn. ly'nrHgeH 6p.53a
Cronje

02/3146-700

sozr.fi nansovo@sozr.gov.mk

3a oAaHoqyBalbe Ha Ao6rBKa

0A

Pox :a
noaHecyBalbe

hcnpaaxa
xa A6

flaxovex neprog

01.01.2019 3t.12.20t9

yTBPAyBAISE HA AAHoK HA A06lrBKA '6et geu,t

AOn

l. (Drxax.rcxr perynrar ao EraaHG Ha ycnex * 
E

ll. Henprraaerh pac{sAh n noman(y rcrraxaHrr npxxoAh 3a Aarorxr qenr (n6rp oa AOn 03 go AOn 391 02

I !?Sr0l! KoIl He ce noBp3aHx co Bpuierse ra ge.ixocra xa cy6jexror o4Hooro He ce HenocpeaeH ycnoo 3a ,rspulyoalbe Ha 03- 
AoJHOCTa I He Ce nocneAnqa 0A BpuJe]beTo Ha AeJHocTa

2. Hagouecroq[ Ha rpouloqrl h Apyr[ nxqHh np]rMaiba o4 pa5orer oAHoc HaA yrepAeHlor ti3Hoc 04

3. Hagouecroqh Ha rpouroqr xa apa6orexrre uro He ce yrBpAeHH co snea 9 craa (1) ro,{ra 2) og 3AIl 05

4. Tpou.rorln :a opraHu3,rpaHa hcxpaHa h npeBo3 HaA h3xochre yrBpgeHx co 3a(oH 06

q TporLrorqu ra xorencKo cMecryBarue eo r:xoc rap 6.000 4erapn pxeaxo no nrqe r.! rpouroq[ 3a npeBo3 Ha n]tqa Kox He 07- ce goryuexrxparu

5. Tpouoqr:a rcxpaHa Ha apa6oreunre xou pa6orar uo(ro apeMe, HaA r3Hoclre frBpAeHx co 3a(oH 08

7. TpouroqN no ocHoB Ha MeceqHr HarqoMecroqx Ha qneHoBx Ha opratr Ha ynpaByBaroe HaA BricxHara yrBpAeHa co 3aKoH 09

a Tpourour no ocHoB Ha ynnarexr go6poeonrr npnAoHecx eo go6posoner ner:rcrn SoHg raA BxcxHara fropAeHa co 10' 3aKoH

9. Tpou.roqn no ocHoB Ha ynnareHx npeMh[ 3a ocxrypyBa]6e Ha xxBor HaA B]lcxHara yrBpAeHa co 3a(oH 11

10. Hagouecroqr :a nlqa BonoHrepx H 3a nhqa aHraxi4paHx 3a EpuJerbe Ha jaanr pa6orr HaA x3Hoclre yrBpAeHh co 3aKoH 12

11. Cxpnern rcnnarr xa go6rexr 13

12. Kycoqr xor He ce npeAn3BlxaHx oA BoHpeAHx xacraxlr (rpax6a. noxap xn[ Apyrx nptlpoAHx uenorogr) 14

13. Tpouioqr:a penpe:exraqnja 15

14. ]pourour :a aolaulxxanpaoeHI Bo cornacxocr co 3axoror 3a noHaqxI r cnor:opcrea eo jaaxrre 4eixocrn, xaa5% oa 16
EKynHXOr np{xoA ocrBapeH 8o roAIHa

l5 TpoutoLlr 3a cnoH3opcrga HanpaBeHl.r Bo cornacxocr co 3axoror:a AoHaqlrtl r{ cnoH3opcraa aojaerrre Aeixocu, xaA 3% 
L7

oA EKynHHOT nPIXOA OCTBapeH BO rOAXHara

16. Tpouoqn :a poxaqr[ Bo cnopror cornacHo co qnesor 50-a oA 3M 18

77. TporLroqr no ocHoB Ha KaMara no KpeAl4m Ko[ He ce Kop]rcra'r 3a Bpuretue Ha aejHocra ra o6oprHrror 19

18. Ocnrypnrenrr npeMl.lr,r (or1 rn nnarta pa6orogaBaqor Bo Kopllcr Ha qfleHoBH Ha opraHrire Ha ynpasyaarue x xa epa6orenn 20

19. lanoqr no:agpu.rra (o46raxa) hcnnareHr 80 xMe Ha rperr4 nr4qa Kox ce Ha roBap Ha rpouroqrre Ha 4aro,rttror o6apyux 21

?o llapr,rrll r pato.utr Ka3Hh. neHanlr ,r Ka3HeHll (aMarr 3a HeHaBpeMeHa ynnara ra jaarx gaBaqKx I Ha rporuoq[ 3a Zznphct,lnHa HanrraTa

2L Tpouroqn:a crnnexprn 23

22. Tpouoqr Ha Kano, pacryp, (pul x pacxnyBabe 24

23, Tpaex ornrc xa reHanrareHr no6apyearoa 25

24. Tpouoqr ra Hero B3Hocor Ha npnMarbaTa no ocHoe Ha aenooHa ycneurHocr Haa r3tocor xa roj ce npeo,reraxr 26nprAoHech coraacHo co 3aKoH

25. Tpouoqn ra npaKTuxaHrc(a pa6ora nag n3nocrre nponnuaH, so 3axoHor:a npaKTlrxaHcrBo 27

26. Tpouoqr:a nparruvua o6yra xa yqeHuq[ tl npaKr]r'{Ha HacraBa Ha cryAeHr}i so encuna rap 8.000 gexapx uecevxo 28

27. Tpouoqr :a avoprn:aqrja Ha peaanopr3rlpaxara BpeAxocr xa uarepnjannn r reuareprjanxlr cpeAcrBa 29

rls

N;*L:ff;?;i;#.
* lloaonuqoo YEpaeo n joeau apuxoqu



a{

28.

29.

30.

31.

TpotL'toqr:a auoplr:aqNja ua uareprjanHr r xeuareprjanuu cpegcraa xola e noeIcoKa oA aMoprn3aqrjara npecuerara
Ha Ha6aaHara BpeAHocr Ha cpeAcrBara co np{MeHa Ha cranKr HaA nponxuaHxre corracHo HoMerxnarypara ra
cpe.qcrBara 3a aMoprr:aquja

l-lpeocraxara cerauHa Bp.eAHocr Ha ocfioBHxre cpeACTBa Kox He ce Koptrcrar, a ce aMoprr3rpaar Bo qenocr 3a Kotr He e
!13AaAeHa cornacuocr op Ynpaeara :a jasHr nprxopr

TpoLuoqr:a xcnpaBKa Ha BpeAHocra Ha HeuannareHn no6apyaatua

14:soc xa HeHannareHk no6apyeara og:aela

14:soc xa no3xrt,tBHa pa3nxKa noMery pacxoAl.rre Koh npox3neryBaar o4 rparcaxqrja no rpaHcQepra qeHa x pacxoAxre
Ko14 npou3neryBaar oA raa rpaHcaKqrja no na:apxa qeHa yrapAeHa co npIHqrnor Ha ,AoSar na para" vefy noBp3aHx
n14 ua
lrl:socor ta no:rr[BHara pa3nrKa nouery nprxogrre Ko!r ripox3neryBaar oq rpaxcaxqr.rjara no qeHa yrBpAeHa Bo

cornacHocr co,,Ao$ar Ha paxa" r nprxoAxre Korl npox3neryBaar oA raa rpaxcaxqrja no rpauc$epnara qeHa Met'y
noBP3aHh n14qa

l,llroc Ha 4en og xaMarr no 3aeMh xolr ce po6uerr og noBp3aHo nrqe, Koj ro HaAMHHyBa x:rocor xoj 6r,r ce ocreaprn
4oxonxy ce pa6ortr 3a HenoBp3aHx nHqa

143ttoc xa 3aretsN KaMar{ Ko14 npox3neryBaar oA oAHoc}4Te co floBp3aHo nxqe

h:soc xa xaMarx Ha 3aeM[ Ao6rexu og cogpyxH]4qx ,4nu aKqr4oHepx - Hepe3uAeHrtr co HajManKy oA 20% yqecrBo Bo

Kanltranor

flpyrn ycornacysatua Ha pacxoAr4

Aaxoqxa ocxoaa (l+lll

Hauaayaane xa garouxa ocxoaa {Aon 42+ AOn 43+ AOn 44+ AOn 45+ AOn 45+ Aon 47+ AOn 48)

1,1:roc xa HannareHfi no6apyaaiua:a Kox Bo nperxoAltior neplioA e 3roneMeHa AaHoqHara ocHoBa

Ll:xoc xa BpareH Aen oA 3aeM 3a Kou 80 nperxogH14re AaHoqHI nepxofqr.i 6[no ta3BpuJeHo 3roreMyBarbe Ha AaHoqHara
ocH0Ba

huoc xa rpouoqxre 3a aMoprx3aLlfija rap n:uocor npecMeraH co npIMeHa Ha aMoprx3aLlhoHI cranKr yrBpAeHx co
HOMeHKnaryPara Ha cPeacTEaTa 3a aMopTx3aq}lra n roAxurH,4Te aMoPTr{3aqt40H14 cTanK[ 3a KoH Bo npeTxoAH140T nePHoA e
rl3BPrJeHO 3roneMyBalbe Ha gaH0qHaTa ocHoBrqa

h:tioc xa HehcflnareHrre HaAoMecrorlx HaA H3Hocxre yrBpAeHl,t Bo ilneH 9 crae (1) roqrr 2),3-6), a),5),5-a) h 6), og 3A[,
3a KOX BO nPeTXOAHH0T neP'40A e [3Bpt!eHO 3r0neMyBaibe Ha AaHoqHaTa o(HoBa, AoKonKy ,rcT[Te ce ]4cKaxaHh KaKo
nPIx0a

flraugexgr ocraapeHI co yqecrao Bo Kant,lranor Ha Apyr AaHoqeH 06Bp3Hfir(, oAaHoqeHx co AaHoK Ha A06,4BKa Kai
HCnnaryEaqoT

flen op:ary6a HaManeHa 3a Henptl3HaeHI pacxoAta, npeHeceHa oA flperxoAHx roAIHx

h:soc xa ,13BpueHI BnoxyBalba oA A06rexara (perHaecrrpaua po6uaxa)

!,axouxa ooroaa no Haxanyaalte (lll- lV|

Ilpecuerax 4anoK Ia [06rExa (V x 10%)

Hauanyaare xa npecmeraHror AaHor xa 4o6rara (A0n 52+A0n 53+A0n yr+AOn 55)

Hauanyearoe Ha AaHoKor 3a BpeAHocra Ha Ha6aBeHI r craBeHr so ynorpe5a go 10 $rcxanrr cficreMr Ha onpeMa 3a
pertrcrpuparbe Ha ToroB14HcKr nra*al,ba

14:uoc Ha 4aHox coApxaH Bo opaHoqeHr npnxogr / go6HB(x Bo crpaHcrBo (withholding tax) Ao nponhuaHara c'ranKa

!ar.rox xoj To nnarrna noApyxHuqara Bo crpaHcrBo 3a Ao6[B(ara BKnyqeHa Bo npfixoArre HararxqHoro npaBHo nxqe
ao Peny6nrxa MaxegoHlaib Ho He noBe(e oi x3Hocor Ha AaHoKor no nponuuaxaia cran(a Bo 3A!

h3xoc xa npecueraHo A,aHoqHo onecHyBatue 3a AaAeHa gonaqrja yrapgexa Bo corracHocr co unen 30-a og 3!l

llpecuerax gaxox no nauanyeata (Vl-Vll)

[lnarexr axonraqrx Ha AaHoKor Ha Ao6lrexa:a garo,.rxIor nephoA

l4lHoc xa noee(e nnarer gaHoK Ha Ao6rreKa npeHeceH oA nperxogHhre AaHoqHx neproAx

l4:xoc:a gonnara / noaerie nnareu r:noc (AOtl 56-AOn 57-AOn 58)

n0cE5Hl4 noAATOqlt

Bryner t:uoc ua ,128p'..:.jerr,! rnc)iyeJrt c c,c, gc6*sxara (per.rnoecrupara)

3ary6r og nperxoiqH[ roAhHx 3a Ko]1 flpaBoro Ha noKp].rrile Bo pol( oE Tph roArlt,t He e ]r3M]4laro

0craapeHa:ary6a HaManeHa 3a Henph3HaeHnre pacxoAr oA reKoBHara roArHa (oja Moxe Aa ce npeHece Bo HapeAnxre
TPX rOAnHlr

flpexecer He,4cxopr4creH Aen Ha npaBoro Ha HaManyBarbe Ha AaHoKor no oApeA6rare og qnex 50 og 3AA

Ilpexecer HehcKop,4creH Aen Ha npaBoro Ha HaManyBarbe Ha AaHoKor nnareH Bo crpaHcrBo Ao npon14uaHara cranKa

0creapex BxyneH npt,txoA Bo roArHara

Brynna rpou-roLpr:a AoHaqt,tr Bo roAa,rHara 3a Koh ce Kop|4crl4 npaBoro Ha HaManyBabe oA 3a(oHor 3a Aoflaqx[ ]4

cnoH30pcrBa B0 raBHIre AeJHocTl4

BxynHr rpouLoqr :a goHaqrrl Bo roAxHara 3a KoH He ce (opucrl4 npaBoro Ha rauanyaarue og 3aKoHor 3a AoHaql,tx ]t
cn0H3oPcTBa B0 raBHrre AeJHocTl4

Bxynxr rpouroqr :a cnoH3opcrBa Bo roAxHara, 3a KoLr ce Kop14crt,t npaBoro Ha HaMaffyaar6e oA 3aKoHor 3a AoHaqt,lr,i x
cnoH3opcT8a B0 ra8H14re .qejHoc14

Bxynnr rpouoqr ra cnoH3opcrBa Bo roArHara, 3a Kox He ce (opxcrx npaBoro Ha HaManyBahbe oA 3axoHor ra AoHaqh[ il
cnoH3oPfTBa Bo raEH14re Ae.lHocT[

BxynHlt rpouoqn:a Aonarlnja eo cnopr:a xoja e KopucreHo HaManyBalbe Ha npecMeraHfior AaHoK, no LrneH 30-a oA 3AA

30

31

32

33

3432.

33.

34.

35.

36.

37.

u.

tv.

38.

39.

40.

4t

42.

43.

44.

v.

vt.

vil.

45.

46.

47.

48.

vm.

49.

50.

51.

tx.

q)

53.

54.

55.

55.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

55

56

37

38

39

40

4L

42

43

u

45

46

47

48

49

50

51

52

55

54

55

56

57

58

60

61

62

63

54

65

66

ba

69

70

2/5



noAATOq14 3A COCTAByBAT{OT

Hatne f
14ue r npe:rue

EAE / EM6r

Caojcrao

Banesux [lerpyureacrr

Paroeogrren Ha oAAeneHhe

noAATOqX 3A nOTn nCHhKOT

[4ue r npe:rne

EM6T

Caojcrao

Krprn KapaHSr,rnoa

fl percegaren ra xouncrjara 'i{vi n-o %fr.

Yrryso 30 josHu

3ls

flogaroqr ra
o6pa6orrara It:=H Wffi sa:ll
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