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Тендерската документација претставува збир на документи, информации 
и услови кои претставуваат основа за изготвување, доставување и 
оценување на пријавата за учество, односно понудата. Истата се 
изготвува на начин кој ќе ја поттикне конкуренцијата, односно таа не 
треба да содржи ништо што ќе ја ограничи конкуренцијата или што ќе 
понуди предност на некој од учесниците.
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Вовед

Тендерската документација има значајна 
улога во постапките за доделување на дого-
вори за јавна набавка и истата задолжително 
ги содржи сите информации кои се неопход-
ни за економските оператори да може квали-
тетно и навремено да ги изготват и поднесат 
своите понуди. 

Тендерската документација се изготвува 
на начин кој ќе ја поттикне конкуренцијата, 
односно таа не треба да содржи ништо што ќе 
ја ограничи конкуренцијата или што ќе обез-
беди предност на некој од учесниците. Со неа 
треба јасно да се дефинираат стоките, услу-
гите или работите што треба да се набават, 
потребните количини, минималните критери-
уми што треба да ги задоволат економските 
оператори, правата и обврските на економ-
скиот оператор и договорниот орган како и 
сите услови што треба да ги задоволат пону-
дите, за истите да се сметаат прифатливи. 

Доколку се пропушти во тендерската до-
кументација да се дефинираат сите битни ус-
лови, се јавува опасност од појава на најраз-
лични проблеми во подоцнежните фази од 
постапката.

При изработка на тендерската докумен-
тација, договорниот орган треба да ги има 
предвид следниве прашања:

- дали информациите во документација-
та се точни и доволни за да се подготват при-
фатливи и конкурентни понуди,

- дали информациите во документација-
та ги задоволуваат минималните законски 
барања,

- дали има дополнителни информации 
кои би можеле да се дадат, а се во функција 
на подобрување на квалитетот на понудите,

- дали начинот на кој е дефиниран пред-
метот на набавка е јасен и прецизен и пра-
вилно ги одразува вистинските потреби на 
договорниот орган, 

- дали рокот за поднесување на понуди 
или пријави за учество е соодветен на спе-
цифичноста и вредноста на набавката,

- дали критериумите за утврдување на 
способноста на економските оператори се 
соодветни на набавката,

- дали критериумите за доделување на 
договорот се адекватни за предметната на-
бавка и сл.



БРОШУРА - ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6

1. Правила за изработка на 
тендерска документација

Тендерската документација прет-
ставува збир на документи, информации 
и услови кои претставуваат основа за из-
готвување, доставување и оценување на 
пријавата за учество, односно понудата.

Таа треба да содржи доволно информации 
за да може економските оператори правилно 
и во рок да ја изготват пријавата за учество, 
односно понудата, а се изготвува на начин 
кој ќе ја поттикне конкуренцијата, односно 
не треба да содржи ништо што ќе ја ограничи 
конкуренцијата или што ќе обезбеди пред-
ност на некој од учесниците. Во документа-
цијата треба јасно да се дефинира предметот 
на набавка, критериумите за способност што 
треба да ги исполнат економските операто-
ри, критериумот за доделување на договорот 
како и условите кои од технички и финансиски 
аспект треба да ги задоволат понудите, за да 
се сметаат за прифатливи. 

Тендерската документација ја изготвува 
договорниот орган и истата треба да е достап-
на на секој економски оператор кој е заинте-
ресиран за учество во постапката. 

Деталноста и сложеноста на тендерска-
та документација зависи од специфичноста, 
вредноста и природата на предметот на дого-
ворот, како и од видот на постапката што ќе се 
спроведе. Во зависност од тоа, таа може да ја 

има следнава структура:

1. покана за поднесување на понуди,

2. инструкции и информации во однос на 
договорниот орган, постапката и начинот на 
поднесување и евалуација на понудите,

3. технички спецификации (или проектни 
задачи),

4. информации во врска со задолжител-
ните одредби на договорот (или модел на 
договор), 

5. обрасци (образец на понуда, образец 
на банкарска документација, обрасци на 
разни изјави и слично).

Поканата претставува воведен документ 
во вид на писмо во кое и формално се пока-
нува економскиот оператор да учествува во 
постапката. 

Инструкциите и информациите се главни-
от дел на тендерската документација, каде се 
дефинираат сите услови кои ќе се применува-
ат во конкретната постапка. Во овој дел треба 
да бидат содржани податоци како на пример: 
назив на договорниот орган, адреса, број 
на телефон, број на факс, интернет адреса и 
електронска адреса; информации за видот на 
постапката за доделување на договор за јав-
на набавка или за склучување на рамковна 
спогодба; информации за лицето задолжено 
за комуникација со економските оператори; 
краен датум, време и место на поднесување 
и отворање на понудите; краен датум за по-
днесување на пријавите за учество; критери-
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уми и минимални услови за утврдување на 
способност на економските оператори; по-
требни документи за докажување на испол-
нувањето на критериумите за утврдување на 
способност; рок на испорака на стоките, на 
извршување на услугите или завршување на 
работите, односно период на важност на до-
говорот или на рамковната спогодба; упатства 
во врска со изработката и поднесувањето на 
техничката и финансиската понуда, односно 
пријавата за учество; информации дали се 
предвидува цената да биде фиксна или про-
менлива, како и начин на промена на цени-
те во случај на променливи цени; валута или 
валути на понудата и начин на пресметување 
на валутите; рок, начин и услови на плаќање; 
период на важност на понудите; видови на 
гаранции и услови на гаранциите; критериум 
за доделување на договорот за јавна набавка 
и максималниот број на бодови за секој еле-
мент на критериумот одделно; информации 
дали ќе се спроведе електронска аукција, и 
сл. Договорниот орган треба да одлучи кои 
информации, освен задолжителните од прет-
ходно наведените, се неопходни и корисни со 
цел економските оператори соодветно да се 
подготват за учество во постапката. 

Техничките спецификации претставуваат 
посебен дел на тендерската документација со 
кој се дефинираат минималните барања од 
технички аспект кои стоките, услугите или ра-
ботите предмет на договорот за јавна набавка 
треба да ги задоволат. 

Информации во врска со задолжител-
ните одредби на договорот се дел на тен-
дерската документација, во кој договорниот 
орган вообичаено вклучува одредби од дого-
ворот за јавна набавка кои се задолжителни 
како на пример: договорни страни; предмет 
на договорот; вкупна вредност на договорот; 
времетрање на договорот; гаранција за из-
вршување на договорот и услови за наплата; 
динамика на испорака на стоките, услугите 
или работите; пенали за задоцнување или не-
исполнување на договорот; награди за пред-
времено извршување на договорот; начин, 
услови и рокови на плаќање; затезна камата 
за задоцнето плаќање; разлики во цена; ус-
лови за исплата на аванс (висина, гаранција, 
начин на правдање и сл.); услови за квантита-
тивна и квалитативна контрола; надзор на из-
вршување на работите; начин на примопре-
давање на стоката, извршување на услугите и 
на работите; услови за извршување на допол-
нителни, непредвидени работи како и кусоци 
и вишоци; подизведување и подизведувачи; 
виша сила; осигурувања; гарантен период; 
сервисирање; обука; обесштетувања; реша-
вање на спорови; услови за прекинување или 
раскинување на договорот или уште почесто, 
модел на договорот. 

Обрасци се посебен дел од тендерската 
документација кои договорниот орган сака 
економските оператори да ги пополнат и да 
ги вратат како дел од понудата. Ова се прави 
со цел да се обезбедат еднообразни понуди 
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од сите понудувачи како би се олеснила ева-
луација на истите. Тука, покрај образец на по-
нуда, обично се внесуваат обрасци на изјави-
те што се бараат за да им заштеди време на 
економските оператори да не ги изработуваат 
сами. 

Содржината на тендерската документа-
ција ја пропишува министерот за финансии 
со Правилник за содржината на тендерската 
документација.

1.1. Достапност на тендерска 
документација

Договорниот орган ја прави достапна 
тендерската документација на секој за-
интересиран економски оператор со ко-
ристење на електронски средства заради 
директен и целосен пристап до истата. 

По исклучок, договорниот орган ја прави 
достапна тендерската документација во хар-
тиена форма или на магнетен медиум само 
доколку ЕСЈН не го поддржува форматот во 
кој е изработена истата. Доколку, договорни-
от орган не е во можност да ја објави тендер-
ската документација треба на ЕСЈН да попол-
ни образложение. 

Имено, договорниот орган треба да ја при-
качи тендерската документација на ЕСЈН во 
моментот на објавување на огласот за јавна 
набавка, а обрасците од истата треба да ги 

прикачи во формат кој може директно да го 
користат економските оператори. Треба да се 
напомене дека во овој случај самиот систем 
води евиденција кој подигнал тендерска до-
кументација и го известува договорниот ор-
ган. 

Ако, договорниот орган не е во можност 
да ја објави тендерската документација на 
ЕСЈН, треба да води евидентен лист во кој се-
кој економски оператор кој што ја подигнал 
тендерската документација ги внесува своите 
податоци. 

За добивање на тендерската документа-
ција не се наплаќа надомест.

1.2.  Измена на тендерска 
документација

Покрај вниманието кое треба да се посве-
ти на изработка на тендерската документа-
ција, некогаш може да се случи договорниот 
орган да увиди дека во истата има одредени 
грешки или пропусти кои би можеле да дове-
дат до поништување на постапката. При тоа, 
потребата за измена или дополнување на 
тендерската документација може да ја утвр-
ди самиот договорен орган или таа да произ-
лезе од поднесените прашања и барања за 
појаснување што ги доставуваат економските 
оператори. 

Поради наведеново, договорниот орган 
има можност во вакви случаи да изврши из-
менување или дополнување на тендерската 
документација. Од друга страна, договорниот 
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орган треба задолжително да ја измени или 
дополни тендерската документација доколку 
со Решение донесено од страна на Државна-
та комисија за жалби по јавни набавки е за-
должен да го стори тоа. 

НАПОМЕНА!!! Државната комисија за 
жалби може да донесе решение со кое ќе го 
задолжи договорниот орган да изврши изме-
на на тендерската документација само во слу-
чај кога е поднесена жалба на спроведениот 
технички дијалог, односно согласно со член 
216 став 2 алинеја 1 од законот.

Доколку е поднесена жалба на тендерска-
та документација, односно согласно со член 
216 став 2 алинеја 3 од законот, Државната 
комисија за жалби (ако најде дека истата е ос-
нована) може да донесе решение со кое ќе ја 
поништи постапката.

Секако, треба да се има предвид дека оваа 
можност не може да се искористи за измена 
или дополнување на деловите од тендерска-
та документација за кои Советот за јавни на-
бавки дал согласност. Исто така, објавениот 
критериум за доделување на договорот (како 
и елементите во рамки на критериумот еко-
номски најповолна понуда) не може да се 
менува за целото времетраење на постапка-
та, што го вклучува и периодот за изготвување 
на понудите или пријавите за учество. 

Ако во тендерската документација се ме-
нува податок кој е содржан и во огласот,   со-
одветно на тоа треба да се измени и огласот. 
Имено, во таков случај се пополнува  прилог 

за измена на податоците во постапката (исти-
от е имплементиран во ЕСЈН). Воедно, прилог 
се пополнува и кога се менува тендерската 
документација без да се менуваат податоци 
од огласот со тоа што се прикачува новата тен-
дерска документација на ЕСЈН.

Соодветно на измените и дополнувањата 
на тендерската документација договорниот 
орган  е должен да го продолжи крајниот рок 
за поднесување на понудите или пријавите за 
учество за најмалку шест дена. 

Договорниот орган има законска обврска 
да ги испрати измените и дополнувањата на 
тендерската документација до сите економ-
ски оператори кои ја подигнале истата и за 
тоа не смее да наплаќа никаков надоместок. 
Но, со оглед на фактот дека тендерската до-
кументација задолжително се објавува, до-
говорниот орган има обврска измените и до-
полнувањата да ги објави на ист начин како 
што ја објавил тендерската документација, 
односно да ги прикачи на ЕСЈН.

Измените и дополнувањата договорниот 
орган е должен да ги достави најдоцна шест 
дена, односно три дена кај постапката со ба-
рање за прибирање на понуди, пред истекот 
на рокот за поднесување на понудите или 
пријавите за учество. Од ова произлегува 
дека договорниот орган нема право да врши 
измени или дополнувања на тендерската до-
кументација по истекот на тој рок.

Во тендерската документација, договор-
ниот орган треба да ја наведе можноста еко-
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номските оператори да поставуваат прашања 
за појаснување на истата. Овие прашања мо-
жат да се доставуваат најдоцна 6 дена пред 
истекот на рокот за доставување на понуда-
та, освен кај постапката со барање за при-
бирање на понуди, каде рокот изнесува три 
дена. По добивање на одредено прашање/а 
за појаснување, договорниот орган е должен 
веднаш да одговори на истото/ите, а преку 
посебниот модул во ЕСЈН за оваа намена од-
говорот/ите го доставува до сите економски 
оператори кои ја презеле тендерска докумен-
тација, при што не смее да го наведе името на 
операторот кој побарал појаснување. 

ВНИМАНИЕ!!! За да се избегне фаворизи-
рање на одредени економски оператори како 
и давање на информации со цел стекнување 
на незаконска предност над другите еко-
номски оператори, се забранува лицата кои 
учествувале во изработка на тендерската до-
кументација да се јават како понудувачи или 
членови во група на понудувачи во постапка-
та за доделување на договорот.

2. Технички спецификации

Техничката спецификација претставу-
ва збир на технички услови, прописи, 
препораки и стандарди со кои детално 
се дефинираат минималните барања од 
технички аспект кои стоките, услугите 
или работите предмет на договорот за 
јавна набавка треба да ги задоволат.

Имено, со техничките спецификации на 
објективен и недискриминирачки начин се 
опишуваат карактеристиките на предметот 
на договорот со цел да се задоволи конкрет-
ната потреба. Тие се однесуваат на квалитет, 
техничко ниво и ниво на изведба, барања 
во врска со влијанието врз животната сре-
дина и безбедноста при користење, како и 
димензии, терминологија, симболи, методи 
на тестирање, пакување, означување и ети-
кетирање и инструкции за користење на сто-
ката, системи за обезбедување на квалитет, 
услови и постапки за оцена на сообразност 
со релевантните стандарди или други слични 
барања.

Техничките спецификации се израбо-
туваат на начин кој ќе обезбеди најголе-
ма можна конкуренција, а во исто време 
треба да дадат јасен приказ на барани-
те стандарди за изработка, материјали, 
изведбени карактеристики и други ре-
левантни фактори во врска со стоките, 
услугите или работите кои се набавуваат.

При изготвување на техничките специфи-
кации за стоки, услуги и работи треба да се 
имаат предвид разликите кои постојат помеѓу 
овие видови на договори и за истите треба да 
се земат предвид следните елементи поод-
делно:
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2.1. Технички спецификации на 
стоки  

Техничките карактеристики (специ-
фикации) на стоките кои договорниот 
орган има намера да ги набави, треба да 
ги содржат следниве елементи и опис на 
услови до степен до кој е тоа применли-
во во дадената постапка:

 

• листа на стоките што треба да се наба-
ват, вклучувајќи ги потребните каракте-
ристики и перформанси, прирачници, 
инсталација, потребен теренски персо-
нал на изведувачот, постпродажни услу-
ги и слично;

• потребната достапност на резервни де-
лови и услуги во текот на животниот век 
на стоките;

• опис на стручна литература и/или мос-
три што треба да се достават со понуда-
та;

• технички конфигурации;
• влијание врз животната средина и без-

бедносни стандарди што треба да ги ис-
полнуваат стоките;

• вид и обем на обука на кадарот на дого-
ворниот орган и надзор што треба да ги 
обезбеди економскиот оператор.

2.2. Технички спецификации на 
услуги

  Техничките карактеристики (специ-
фикации) на услугите кои договорниот 
орган има намера да ги набави, треба да 
ги содржат следниве елементи и опис на 
услови до степен до кој е тоа применли-
во во дадената постапка:

• општ опис на опфатот и целта на услу-
гата;

• опис на услугата која треба да се обез-
беди и задачите кои треба да ги изврши 
економскиот оператор;

• услови според кои треба да се обезбеди 
услугата;

• опис на литература или примероци кои 
треба да се обезбедат со понудата;

• вид и обем на обука на кадарот на дого-
ворниот орган и надзор што треба да го 
обезбеди економскиот оператор.

2.3. Технички спецификации на 
консултантски услуги

Кај набавката на консултантски 
услуги се наведува дека техничките 
спецификации содржат одредени 
специфичности, како:

• проектни задачи;
• можност за економските оператори да 
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предложат сопствена методологија и 
екипирање, како и можност да ги ко-
ментираат проектните задачи во нивни-
те понуди;

• предлози за клучниот персонал (анга-
жираност на персоналот во месеци) што 
се бара од консултантите;

• индикација за минималното искуство, 
академско достигнување итн., што 
сѐ се очекува од клучниот персонал. 

2.4. Технички спецификации на 
работи 

Техничките спецификации во случај 
на договори за јавни набавки на работи 
се однесуваат на идејно решение и оце-
нување, проверка, инспекција и услови 
за прием на работите или техниките, по-
стапките и методите на изведување, како 
и другите услови од технички карактер, 
што договорниот орган може да ги опи-
ше, согласно со закон и со општите или 
посебните прописи во однос на доставе-
ните работи, материјали или други еле-
менти на тие работи. Техничките карак-
теристики (спецификации) на работите 
кои договорниот орган има намера да 
ги набави, треба да ги содржат следни-
ве елементи и опис на услови, до степен 
до кој е тоа применливо во дадената по-
стапка:

• општ опис на обемот и целта на работите;
• детален опис на обемот на работи што 

треба да се извршат, вклучително: из-
градба, реконструкција, санација, адап-
тација, ревитализација, одржување и 
слично; 

• детален предмер и опис на сите компо-
ненти (позиции) што треба да се наба-
ват;

• опис на работите во однос на детали 
за дизајнот и/или карактеристиките, 
вклучувајќи конкретни технички услови 
и описи, применливи стандарди и про-
писи за работи и сл.;

• влијание врз животната средина и без-
бедносни стандарди што треба да се ис-
полнат и 

• техничка документација, цртежи, опера-
тивни прирачници што треба да ги обез-
бедат изведувачите.

 
Договорниот орган при изготвување на тех-
ничките спецификации треба да ги има пред-
вид следниве препораки:

• да се анализира потребата од кон-
кретната набавка,

• да се користат информации од по-
веќе извори,

• да не се штеди време за подготовка 
на техничките спецификации,

• да се консултираат колегите од дру-
ги институции со цел да се дознае 
нивното искуство со исти или слич-
ни набавки,
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3. Дефинирање на технички 
спецификации

  Техничките спецификации се дефинираат 
со повикување на одредени стандарди и со 
повикување на одредени услови за извршу-
вање или функционални карактеристики на 
предметот на договорот. 

Кога при дефинирање на техничките спе-
цификации се користат само стандарди тоа се 
прави според следниов редослед: 

• примена на македонски стандарди кои 
се во согласност со европските стандар-
ди, 

• европските технички одобренија (ев-
ропски технички атести), 

• заедничките технички спецификации 
што се користат во Европската унија, 

• меѓународните стандарди или други 

технички упатувања воведени од страна 
на европски органи за стандардизација. 

Доколку истите не се пропишани, технич-
ките спецификации се дефинираат со упату-
вање кон македонските стандарди, национал-
ните технички одобренија или националните 
технички спецификации кои се однесуваат 
на користењето на стоките, идејното реше-
ние или изведувањето на работите. При тоа, 
треба да се има во предвид дека секое упату-
вање треба да биде проследено со зборовите 
„или еквивалентно“. Тоа значи дека доколку 
во пракса договорниот орган се повикал на 
одреден македонски стандард и во постапка 
учествува економски оператор чија понуда 
исполнува одредени стандарди кои се соод-
ветни на стандардите кои ги барал договор-
ниот орган, тој треба да ја земе предвид вак-
вата понуда. Сепак, товарот на докажување 
на сообразноста на тие стандарди со стандар-
дите кои ги барал договорниот орган паѓа на 
економскиот оператор.

Техничките спецификации може да се де-
финираат и со користење на минимални усло-
ви за извршување или функционални каракте-
ристики кои треба да ги задоволи предметот 
на договорот. На пример, при набавка на ма-
шина за пренос на жито може да се користи 
резултатот кој машината треба да го постигне 
(да пренесе 50 тони жито за време од 60 ми-
нути од силосот до складишниот простор кој е 
оддалечен 50 метри) или бројот на функции, 
односно задолжителни функции кои софтве-
рот за управување со документи треба да го 
има (архивирање и спасување на документи).

• да се земат предвид можностите 
од алтернативни решенија со кои 
би се задоволиле потребите,

• да се има предвид резултатот кој 
треба да се постигне и како да се 
постигне тој резултат,

• да се обезбеди почитување на за-
конските обврски кои се однесува-
ат на техничките спецификации,

• да се користи едноставен јазик и да 
не се употребуваат жаргони и 

• да се дефинираат поимите, симбо-
лите и кратенките.
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При дефинирањето на техничките специ-
фикации може да се комбинираат двата начи-
ни, односно функционалните карактеристики 
или условите на извршување да упатуваат на 
користење на одреден стандард, а исто така, 
техничките спецификации може да се дефи-
нираат на начин што одредени карактерис-
тики на предметот на набавка се опишуваат 
со упатување на одредени стандарди, а за 
другите карактеристики се користат одредени 
функционалности или услови на извршување.

Кога договорниот орган ги дефинира тех-
ничките спецификации со специфицирање на 
условите за извршување или функционални 
карактеристики, не смее да ја отфрли понуда-
та доколку понудувачот докаже дека стоките, 
услугите или работите обезбедуваат исполну-
вање на условите за извршување или функ-
ционални карактеристики, а се во согласност 
со:

• македонски стандард кој е во соглас-
ност со европски стандард,

• европско техничко одобрение (ев-
ропски технички атест),

• заедничка техничка спецификација 
што се користи во Европската унија,

• меѓународен стандард или
• други технички референтни системи 

воспоставени од страна на европски 
тела за стандардизација.

Економскиот оператор ја докажува со-
образноста на предметот на договорот за 
јавна набавка со користење на техничката 

книга на производителот или извештај за из-
вршено тестирање или калибрирање издаден 
од акредитирана лабораторија за тестирање 
или калибрирање, или акредитирано тело 
за сертификација на производи и услуги, или 
акредитирано инспекциско тело кои ја гаран-
тираат примената на општоприфатените стан-
дарди.

При дефинирањето на техничките 
спецификации, договорниот орган може 
да користи барања во врска со животна-
та средина кои најчесто се однесуваат на 
условите за извршување или функцио-
налните карактеристики на предметот 
на договорот (на пример, при набавка на 
возила договорниот орган може да вове-
де одредени услови во врска со емисија-
та на штетни гасови). 

Сепак, кога договорниот орган наведу-
ва услови во врска со животната средина во 
условите за извршување или функционални 
карактеристики, може да користи детални 
спецификации или, доколку е неопходно, де-
лови од истите како што е дефинирано во ев-
ропските или (мулти)националните „еколош-
ки ознаки“ или во кои било други еколошки 
ознаки, под следниве услови:

• тие спецификации соодветно да ги де-
финираат карактеристиките на набавки-
те или услугите што претставуваат пред-
мет на договорот за јавна набавка,
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• стоките или услугите да ги исполнуваат 
критериумите за добивање на „еколош-
ки ознаки“ согласно со Законот за жи-
вотната средина,

• „еколошките ознаки“ да се добиени на 
начин и во постапка согласно со Законот 
за животната средина и                                                       

• „еколошките ознаки“ да им се достапни 
на сите заинтересирани страни.

Доколку, стоките или услугите не се оз-
начени со „еколошка ознака“, а понудувачот 
докаже, со кои било соодветни средства, дека 
стоките или услугите одговараат на бараните 
технички спецификации, договорниот орган е 
должен да ги прифати сертификатите од при-
знати тела востановени во која било земја 
членка на Европската унија.

И во овој случај, економскиот оператор 
ја докажува сообразноста на предметот на 
договорот за јавна набавка со користење на 
техничката книга на производителот или из-
вештај за извршено тестирање или калибри-
рање издаден од акредитирана лабораторија 
за тестирање или калибрирање или акреди-
тирано тело за сертификација на производи 
и услуги или акредитирано инспекциско тело 
кои ја гарантираат примената на општопри-
фатените стандарди.

Основен услов кај техничката специфи-
кација е истата да биде формулирана објек-
тивно и да се однесува на сите потенцијални 
економски оператори, што значи дека технич-
ките спецификации во никој поглед не смеат 

да фаворизираат или да ставаат во понепо-
волна ситуација одредени економски опера-
тори. Производите, на пример, треба да се 
опишуваат со упатување на одредени норми 
или стандарди, а никогаш со истакнување 
на конкретно производство или извор на на-
бавување, трговски марки, конкретен процес, 
патент, видови или специфично потекло на 
стоки и слично. Се смета дека со наведување-
то на конкретна марка се врши неоправдано 
ограничување на конкуренцијата и дискри-
минација на потенцијалните економски опе-
ратори кои можат да ја задоволат потребата 
на договорниот орган со алтернативни произ-
води кои ја постигнуваат истата цел. 

Сепак, кога не е возможно да се даде до-
волно прецизен опис на предметот на дого-
ворот, односно во случаите кога мора да се 
обезбеди компатибилност со постојна опре-
ма или кога се набавуваат резервни делови 
за одредена машина која е претходно наба-
вена, договорниот орган мора да се повика на 
конкретна марка, конкретен процес или слич-
но. Секогаш кога постапува по овој исклучок, 
договорниот орган има обврска да го додаде 
изразот „или еквивалентно“. 

Искуството кажува дека подобро е да се 
направи подетална техничка спецификација 
со користење на генерички поими, до степен 
до кој е тоа возможно, наместо да се наведу-
ваат конкретни марки, типови на производ-
ство или слично.
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Критериумите за утврдување на способност се користат да се оцени 
економскиот оператор, а не неговата понуда. Одредени критериуми 
договорниот орган може, а одредени критериуми мора да ги бара и да 
ги користи во фазата на евалуација на кандидатите или понудувачите.
Постојат 6 видови на критериуми за утврдување на способност и тоа: 
лична состојба на економскиот оператор, способност за вршење 
професионална дејност, економска и финансиска состојба, техничка 
или професионална способност, стандарди за системи за квалитет и 
стандарди за управување со животна средина. 
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Вовед

Договорниот орган треба да биде сигурен 
дека кандидатите, односно понудувачите кои 
учествуваат во постапката за доделување на 
договор за јавна набавка исполнуваат одре-
дени услови кои се однесуваат на нивната 
состојба, односно способност да ја извршат 
конкретната набавка во согласност со поста-
вените услови, технички спецификации и ба-
рања кои се утврдени во тендерската доку-
ментација и во огласот.

Исполнувањето на одредена барана сос-
тојба, односно способност, се утврдува преку 
критериуми за утврдување на способност на 
економскиот оператор и тоа:

- личната состојба,
- способноста за вршење професионална 

дејност,
- економската и финансиската состојба,
- техничката или професионална способ-

ност,
- стандардите за системи за квалитет и
- стандардите за управување со животната 

средина.

Одредени горенаведени критериуми до-
говорниот орган може, а одредени критери-
уми мора да ги бара и да ги користи во фазата 
на евалуација на способноста на кандидатите 
или понудувачите. 

Законот како задолжителни критериуми 
за утврдување на способноста на економски-
те оператори ги предвидува личната состојба 
и способноста за вршење на професионална 
дејност, додека останатите се опционални 
и се утврдуваат во зависност од вредноста и 
природата на предметот на договорот за јав-
на набавка.

Треба да се има предвид дека критери-
умите за утврдување на способност се корис-
тат за да се оцени способноста на економски-
от оператор, а не неговата понуда. 

Секој заинтересиран економски оператор 
кој ги исполнува критериумите за способност 
утврдени во тендерската документација има 
право на еднаква основа да се натпреварува 
со другите економски оператори за добивање 
на конкретниот договор за јавна набавка.
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1. Лична состојба

личната состојба претставува критериум 
за утврдување на способност на економски-
те оператори, кој е задолжителен и истиот 
се бара и утврдува во секоја постапка за до-
делување на договор за јавна набавка, освен 
во постапката со преговарање без претходно 
објавување на оглас која се спроведува со-
гласно со член 99 став (1) точка 1) алинеја 3, 
точка 2) алинеи 2 и 3 и точка 4) од законот, 
бидејќи договорниот орган или претходно ја 
утврдил или не е можно истата да се утврди 
од објективни причини.

Може да се појави проблем со економски-
те оператори од странство во однос на доку-
ментите кои ги поднесуваат за да ја докажат 
својата лична состојба, односно способност. 
Во пракса странските економски оператори 
(регистрирани за вршење на дејноста и чие 
седиште е во странство),  треба да достават 
соодветни документи издадени  од надлеж-
ните органи во нивните земји. 

Така, како доказ за исполнување на 
критериумите за утврдување на личната 
состојба на економскиот оператор, до-
говорниот орган е должен да ги прифа-
ти сите соодветни документи од земјата 
каде што економскиот оператор е регис-
триран, издадени од надлежните органи 
на земјата.

Во одредени постапки може да се јават и 
економски оператори кои доаѓаат од земји 
кои не се членки на ЕУ, како на пр. од САД, 
Кина, Русија, Бразил и други земји. Овие 
земји немаат обврска да ги применуваат Ди-
рективите на ЕУ за јавни набавки и можеби не 
постојат надлежни органи кои би ги издавале 
документите за докажување на лична состој-
ба. Или, документите кои ги издаваат не ги 
опфаќаат соодветно случаите кои се бараат со 
овој закон.

Во таков случај, економскиот опера-
тор може да даде сопствена изјава за-
верена кај надлежен орган (на пример 
заверена на нотар, суд, соодветна сто-
панска асоцијација и слично) дека ги ис-
полнува критериумите за утврдување на 
личната состојба бидејќи не постои друг 
надлежен орган кој може да ја потврди 
фактичката состојба на тој економски 
оператор.

Договорниот орган, треба да го ис-
клучи од постапка економскиот опера-
тор доколку има информација дека во 
последните пет години му била изре-
чена правосилна пресуда за учество во 
злосторничка организација, корупција, 
измама или перење на пари.

Во однос на прашањето кој вид на инфор-
мација/доказ ќе биде веродостоен за дого-
ворниот орган да го исклучи економскиот 
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оператор по овој основ, се чини дека истиот 
треба да е во облик на пресуда или потврда 
од надлежен орган од кои недвосмислено се 
утврдува дека економскиот оператор учеству-
вал во такви активности и за истите бил пра-
восилно осуден.                                                                    

Исто така, договорниот орган го ис-
клучува од постапка за доделување на 
договор за јавна набавка секој економ-
ски оператор доколку:

- е во постапка на стечај или постапка на 
ликвидација,

- има неплатени даноци, придонеси или 
други јавни давачки, освен ако на економ-
скиот оператор му е одобрено одложено 
плаќање на даноците, придонесите или 
другите јавни давачки во согласност со 
посебните прописи и истите редовно ги 
плаќа,

- му е изречена споредна казна забрана 
за учество во постапки за јавен повик, до-
делување договори за јавна набавка и до-
говори за јавно приватно партнерство,

- му е изречена споредна казна привре-
мена или трајна забрана за вршење на од-
делна дејност,

- му е изречена прекршочна санкција - 
забрана за вршење на професија, дејност 
или должност, односно привремена за-
брана за вршење одделна дејност или

- дава лажни податоци или не ги доставу-
ва податоците што ги бара договорниот 
орган.

НАПОМЕНА!!! На економски оператори 
(фирми) кои имаат решение од УЈП за репро-
грамирање на даночен долг кој редовно го 
плаќаат согласно со прописите од областа на 
даноците им се дава можност да учествуваат 
во постапки за доделување на договори за 
јавни набавки.

Економскиот оператор својата лична сос-
тојба може да ја докаже со доставување на 
следнава документација: 
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- изјава на економскиот оператор 
дека во последните пет години не му 
била изречена правосилна пресуда за 
учество во злосторничка организација, 
корупција, измама или перење на пари,

- потврда дека не е отворена постап-
ка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постап-
ка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придо-
неси и други јавни давачки од надлежен 
орган од земјата каде што економскиот 
оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за 
сторени кривични дела на правните лица 
дека не му е изречена споредна казна 
забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна 
набавка и договори за јавно приватно 
партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за 
сторени кривични дела на правните 
лица дека не му е изречена споредна 
казна привремена или трајна забрана за 
вршење на одделна дејност и

- потврда дека со правосилна пресуда 
не му е изречена прекршочна санкција 
- забрана за вршење на професија, деј-
ност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност.

Со Изјава дадена под морална, материјал-
на и кривична одговорност потпишана и заве-
рена од самиот економски оператор, се до-
кажува дека во последните пет години не му 
била изречена правосилна пресуда за учество 
во злосторничка организација, корупција, из-
мама или перење на пари.

Со Потврда издадена од надлежен орган 
(во РМ-Централниот регистар), треба  да се 
докаже дека не е отворена постапка за стечај 
и постапка за ликвидација (станува збор за 
две одделни потврди). 

Со потврда издадена од надлежен орган 
од земјата каде што економскиот оператор е 
регистриран, се докажува дека економскиот 
оператор ги има платено даноците, придоне-
сите и други јавни давачки (во РМ- Управата 
за јавни приходи).

Со потврда издадена од надлежен орган 
за водење на регистри во кои се впишуваат 
изречени казни (во РМ-Централниот регис-
тар), се докажува дека на економскиот опера-
тор не му е изречена споредна казна забрана 
за учество во постапки за јавен повик, доделу-
вање договори за јавна набавка и договори за 
јавно приватно партнерство.

Со потврда издадена од надлежен орган 
за водење на регистри во кои се впишуваат 
изречени казни (во РМ-Централниот регис-
тар), се докажува дека не му е изречена спо-
редна казна привремена или трајна забрана 
за вршење на одделна дејност (станува збор 
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за две потврди, едната за привремена а дру-
гата за трајна забрана).

Со потврда дека со правосилна пресуда 
не му е изречена прекршочна санкција (во 
РМ-Централниот регистар), се докажува дека 
на економскиот оператор не му е изрече-
на забрана за вршење на професија, дејност 
или должност, односно привремена забрана 
за вршење одделна дејност (Внимавајте, ста-
нува збор за две потврди, едната за забрана 
за вршење професија, дејност или должност 
а другата за привремена забрана за вршење 
одделна дејност).

Погоренаведената документација, еко-
номските оператори задолжително ја дос-
тавуваат кај отворената постапка, ограниче-
ната постапка, постапката со преговарање со 
и без објавување на оглас и конкурентниот 
дијалог. 

Кај постапката со барање за прибирање 
на понуди, економскиот оператор доставува 
изјава со која ја потврдува својата лична сос-
тојба. 

Во оваа постапка, економскиот оператор 
кој комисијата го утврдила за најповолен е 
должен на нејзино барање да ги достави до-
кументите за потврдување на неговата лична 
состојба. 

Кај постапката со барање за прибирање 
на понуди, со цел да се намалат трошоците 
и времето за подготвување и доставување на 

понудата од страна на економските операто-
ри, договорниот орган треба да ги прифати 
како веродостојни и  документите за докажу-
вање на лична состојба кои се со датум по 
јавното отворање на понудите. 

Но, ова правило не може да се примени 
кај останатите постапки. 

Документите со кои се докажува лич-
ната состојба не смеат да бидат постари 
од шест месеци и се доставуваат во ори-
гинал. Доколку наведените документи се 
доставени во копија истите треба да би-
дат заверени од економскиот оператор. 

Ако договорниот орган се сомнева во до-
кументите за утврдување на личната состојба 
на економскиот оператор, тој може да побара 
информации директно од надлежните органи 
кои ги издале документите за утврдување на 
личната состојба.

НАПОМЕНА!!!: Во случај кога во постап-
ката учествува физичко лице, треба да се има 
предвид дека истото не е во можност да ги 
обезбеди сите документи за утврдување на 
личната состојба кои се пропишани во член 
147 став 2 од законот (како на пр.: потврди 
дека не е во постапка на стечај или ликвида-
ција, документ дека нема неплатени даноци 
и слично). Во тој случај од физичкото лице се 
бараат документите кои реално може да ги  
обезбеди.   
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2. Способност за вршење професио-
нална дејност

Способноста за вршење на професионал-
на дејност претставува критериум за утврду-
вање на способност на економските опера-
тори, кој е задолжителен и истиот се бара и 
утврдува во секоја постапка за доделување на 
договор за јавна набавка.

Така, договорниот орган бара секој 
економски оператор да достави доку-
мент за регистрирана дејност како до-
каз дека е регистриран како физичко 
или правно лице за вршење на дејноста 
поврзана со предметот на договорот за 
јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение 
согласно со прописите на земјата каде 
што е регистриран.

Регистрацијата најлесно може да се утвр-
ди со поднесување на документ за регистри-
рана дејност издаден од надлежен орган. Во 
Република Македонија ваков документ изда-
ва Централниот регистар на Република Маке-
донија. Во случај економскиот оператор да 
достави друг документ издаден од Централ-
ниот регистар со кој се потврдува неговата ре-
гистрација, комисијата може да го земе пред-
вид и ваквиот доказ.

Понекогаш во постапката може да се јави 
и економски оператор кој е основан и ја врши 
својата дејност според други прописи. Докол-

ку природата на дејноста која ја обавува еко-
номскиот оператор е таква што тој нема обвр-
ска да се регистрира во Централниот регистар, 
во тој случај комисијата ги зема предвид со-
одветните документи со кои истиот докажува 
дека е способен да ја врши дејноста. Пример, 
доказ за членство во релевантна професио-
нална организација може да биде изјава или 
потврда издадена од организација (комора и 
сл.) каде економскиот оператор членува. 

Постојат одредени дејности за кои е 
потребно поседување посебна лиценца, 
дозвола или сертификат за да може да се 
врши таа дејност. Овие посебни лиценци, 
дозволи или сертификати што се предви-
дени со материјалните прописи треба да 
се имаат предвид и при спроведување 
на постапки за доделување на договори 
за јавни набавки. Така, кога договорниот 
орган доделува договори за јавна набав-
ка, за кои со материјалните прописи се 
бара поседување на соодветни лиценци, 
дозволи или сертификати, истите треба 
да се бараат од економските оператори 
покрај документот за регистрирана деј-
ност. 

3. Економска и финансиска состојба на 
економскиот оператор

Законот за јавните набавки ја предвиду-
ва економската и финансиската состојба како 
опционален критериум. Тоа значи дека дого-
ворните органи можат да ја утврдуваат, но не 
мораат. 
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Целта на овие критериуми е да се 
утврди дека економските оператори се 
финансиски способни да го издржат до-
говорот доколку бидат избрани за носи-
тели на набавката.

При дефинирање на критериумите 
за утврдување на способноста во делот 
на економската и финансиската состој-
ба, договорниот орган не смее да бара 
исполнување на одредени критериуми 
за утврдување на способност на економ-
ските оператори кои се непропорцио-
нални и кои не се директно поврзани со 
предметот на договорот за јавна набав-
ка.

Кога договорниот орган одлучува дали 
ќе ја оценува економската и финансиската 
состојба на економските оператори, треба 
да има предвид дали е тоа потребно во кон-
кретната постапка, односно за реализација на 
конкретниот договор. 

Во случај кога договорниот орган ќе одлу-
чи да ја утврди економско-финансиската сос-
тојба тој мора да утврди минимални параме-
три кои смета дека се неопходни економските 
оператори да ги исполнат за да можат да го 
реализираат договорот.

Договорниот орган може да бара од еко-
номскиот оператор да ја докаже својата еко-
номска и финансиска состојба, при што во 
тендерската документација наведува со кои 
документи ќе ја докаже истата.

Како доказ за економската и финан-
сиската состојба на економските опера-
тори, договорниот орган може да бара 
еден или повеќе од следниве документи:

- соодветни изводи од банки;
- доказ за релевантно осигурување за 

надомест при професионален ризик, 
- извештај за билансот на состојба за-

верен од надлежен орган, односно реви-
диран биланс на состојба, или извадоци 
од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на 
состојба е пропишано со закон во земја-
та каде што економскиот оператор е ре-
гистриран и

- извод од целокупниот промет на 
претпријатието (податок од билансот 
на успех издаден од надлежен орган, 
односно ревидиран биланс на успех) и, 
онаму каде што е соодветно, од проме-
тот во областа која се покрива со дого-
ворот за јавна набавка и тоа најмногу за 
последните три финансиски години за 
кои се расположливи ваквите информа-
ции во зависност од датумот на кој прет-
пријатието е основано или започнало со 
работа и во зависност од достапноста на 
таквите информации.
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Доколку, договорниот орган бара соод-
ветни изводи од банки, треба да воспостави 
одредени општи параметри во однос на лик-
видноста или солвентноста на економскиот 
оператор (на пр., ликвидно да работи во од-
реден временски период). Соодветните из-
води од банки практично ќе бидат изводи од 
сметката на економскиот оператор во бара-
ниот период или пак тековна состојба на него-
вата сметка. Со нив се докажува солвентнос-
та и ликвидноста, а се издаваат од страна на 
банките чиј клиент е економскиот оператор. 
При тоа, треба да се има предвид и доверли-
воста на податоците во однос на извршените 
трансакции.

Осигурување од професионален ризик се 
бара кај одредени договори за јавна набав-
ка на услуги и тоа само во оние случаи каде 
со материјалните прописи кои ги регулираат 
соодветните области се бара од вршителот на 
дејноста да поседува осигурување за надо-
мест од професионален ризик за да може да 
ги пружа услугите. Во другите случаи овој ус-
лов е неприменлив и не треба да се бара. Со 
него се докажува дека економскиот оператор 
има важечко осигурување од професионален 
ризик, а се издава од страна на осигурителни 
компании. 

Извештај за билансот на состојба се бара 
за да се утврдат одредени факти, односно да 
се докаже финансиската состојба, ресурсите и 

обврските кои ги поседува економскиот опе-
ратор. Овој документ се издава од страна на 
Централен регистар или самиот економски 
оператор, доколку годишните сметки биле 
предмет на ревизија.

ПОЈАСНУВАЊЕ!!! Билансот на состојба 
преставува извештај за финансиската состојба 
и ги содржи категориите и износите на сред-
ствата (ресурсите на фирмата), обврските (по-
барувањата на тие ресурси) и акционерската 
главнина во специфични моменти. 

Во тој контекст, билансот на состојбата 
покажува колку (и кои) средства се повеќе 
ликвидни (побрзо се претвораат во пари!) од 
другите, како и какво е потеклото на капита-
лот во компанијата, односно колкав удел има-
ат готовите средства, колкав дел „од колачот“ 
отпаѓа на кредитите, опремата, машините, 
земјиштето, објектите, залихите и сл.

Изводот од билансот на успех се бара за да 
се докаже вкупниот годишен промет во соод-
ветната област (максимум за последните три 
години), а се издава од страна на Централен 
регистар или самиот економски оператор, 
доколку годишните сметки биле предмет на 
ревизија.

ПОЈАСНУВАЊЕ!!! Билансот на  успех прет-
ставува преглед на вкупните приходи и расхо-
ди на претпријатието за определен времен-
ски период, најчесто една година, односно 
за остварениот финансиски резултат (профи-
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табилност) од работењето на претпријатието 
- реализираниот профит (добивка) или реали-
зираната загуба. Затоа билансот на успех чес-
то се нарекува и сметка или биланс на добив-
ка и загуба. 

Информации што треба да бидат прика-
жани во билансот на успех се: Приходите од 
продажбата, резултати од оперативните ак-
тивности, финансиските трошоци, даночните 
расходи, добивката или загубата од редовни-
те активности, вонредните приходи, вонред-
ните расходи, малцинскиот интерес и нето 
добивката или загубата во пресметковниот 
период. 

НАПОМЕНА: Доколку економскиот опера-
тор ја врши дејноста во период помал од три 
години, тогаш договорниот орган ги прифаќа 
податоците за периодот за кој истите постојат. 
Но, доколку станува збор за новоформиран 
економски оператор за кој не постојат пода-
тоци за ниту една година, во тој случај ваквата 
понуда од страна на договорниот орган треба 
да биде отфрлена како неприфатлива понуда. 

Ако од која било оправдана причина еко-
номскиот оператор не е во можност да ги 
обезбеди документите што ги бара договор-
ниот орган, тој може својата економска и фи-
нансиска состојба да ја докаже со други до-
кументи кои договорниот орган ги смета за 
соодветни, под услов тие да даваат реална 
слика за економската и финансиската состој-
ба на економскиот оператор. 

Законот за јавните набавки дава мож-
ност економската и финансиската сос-
тојба на економскиот оператор да биде 
поддржана со ресурси на друг субјект, 
освен кога се работи за податоци од би-
лансот на успехот. Имено, економскиот 
оператор не мора да ја има економската 
и финансиската способност за реализа-
ција на договорот. Тој може да се потпре 
на ресурсите на друг субјект, под услов 
тие ресурси да се достапни во текот на 
реализација на договорот. Правните вр-
ски со другиот субјект не се важни, ва-
жна е само вистинската достапност на 
овие ресурси. 

Треба да се има предвид дека билансот 
на успех не може да биде поддржан од стра-
на на друг економски оператор од причина 
што истиот ги прикажува вкупните приходи 
и расходи т.е. нето добивката или загубата за 
определен временски период од деловното 
работење на одредена компанија, односно 
економски оператор.

Воедно, пожелно е договорниот орган 
во тендерската документација да наведе ка-
ков конкретен доказ очекува да добие за да 
се увери дека ресурсите ќе бидат на распо-
лагање. Во спротивно е должен да прифати 
кој било доказ кој ќе го достави економскиот 
оператор. 
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Исто така, треба да се има предвид и обвр-
ската на субјектот кој го поддржува економ-
скиот оператор, дека треба да достави изјава 
дека против него не е изречена правосилна 
пресуда за учество во криминална органи-
зација, корупција, измама или за перење на 
пари во последните пет години, аналогно на 
изјавата која ја дава самиот економски опе-
ратор кој учествува во постапката за доделу-
вање на договор за јавна набавка.  

Ако понудата или пријавата за 
учество, е поднесена од страна на група 
на понудувачи, економската и финан-
сиската состојба се докажува со земање 
предвид на ресурсите на сите членови 
на групата. Ако групата на понудувачи 
или кандидати настапува со финансиска 
поддршка од трет субјект, економската и 
финансиската состојба се утврдува на по-
гореизнесениот начин.

4. Техничка или професионална 
способност

Техничката или професионалната способ-
ност исто така, може да се користи како оп-
ционален  критериум за утврдување на спо-
собноста на економските оператори. 

Целта на овој критериум е да утврди 
дали економските оператори ги имаат 
потребните технички средства или про-
фесионални капацитети да го реализи-
раат договорот доколку бидат избрани 
за носители на набавката.

При дефинирање на критериумите 
за утврдување на  техничката или про-
фесионалната способност, договорниот 
орган не смее да бара исполнување на 
одредени критериуми за утврдување на 
способност на економските оператори 
кои се непропорционални и кои не се 
директно поврзани со предметот на до-
говорот за јавна набавка.

Кога договорниот орган одлучува дали ќе 
ја оценува техничката или професионалната 
способност на економските оператори, треба 
да има предвид дали е тоа потребно во кон-
кретната постапка и дали знае кој технички 
или професионален капацитет е доволен за 
извршување на договорот. 

Во случај кога договорниот орган ќе одлу-
чи да ја утврди техничката или професионал-
ната способност тој мора да утврди минимал-
ни параметри кои смета дека се неопходни 
економските оператори да ги исполнат за 
да можат да го извршат договорот, а во тен-
дерската документација јасно и прецизно ги 
наведува документите со кои ќе ја докаже ис-
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полнетоста на предвидените минимални па-
раметри. 

Во постапките за доделување на до-
говор за јавна набавка на стоки, технич-
ката и професионалната способност на 
економскиот оператор може да се дока-
же на еден или на повеќе од следниве 
начини:

- листа на главни испораки на понудуваи-
те или кандидатите извршени во последните 
три години, со вредности, датуми, купувачи 
(договорни органи или економски операто-
ри), со обезбедување на потврда за извршени 
испораки издадени од примателите или, до-
колку такви потврди не можат да се обезбе-
дат од причини вон контрола на економскиот 
оператор, само со негова изјава за извршени 
испораки,

- опис на техничката опременост и оспо-
собеност на економскиот оператор, мерки 
за осигурување на квалитет и негова опре-
меност и оспособеност за испитување и ис-
тражување,

- изјава за ангажиран технички персонал и 
технички органи без оглед на тоа дали тие не-
посредно му припаѓаат на економскиот опе-
ратор,

- во случај кога се набавуваат сложени сто-
ки, или во исклучителни случаи за посебни 
намени, се обезбедува проверка на произ-

водствените капацитети на економскиот опе-
ратор, или ако е тоа потребно и на неговите 
капацитети за проучување и истражување, 
како и на мерките за контрола на квалитетот, 
која ја спроведува договорниот орган или во 
негово име ја спроведува надлежен орган во 
земјата во која економскиот оператор е реги-
стриран и

-  известување за елементите на договорот 
кој економскиот оператор има намера да ги 
отстапи на подизведувач.

Со листата на главни испораки на економ-
скиот оператор извршени во последните три 
години, се докажува искуството од релевант-
ни претходни испораки кои успешно се реа-
лизирани. Оваа листа ја издава самиот еко-
номски оператор. Доколку се бара и потврда 
за извршените испораки истата се издава од 
страна на примателите (во случај примателот 
да бил договорен орган, потврда издадена 
од договорниот орган. Во случај примателот 
да бил друг економски оператор, потврда из-
дадена од тој економски оператор). При не-
можност да се обезбедат вакви потврди, при-
фатлива треба да биде и изјава која ја издава 
самиот економски оператор.

Со oписот на техничката опременост и ос-
пособеност на економскиот оператор, мер-
ките за осигурување на квалитет и неговата 
опременост и оспособеност за испитување и 
истражување, се докажува адекватноста на 
техничката опрема која ја поседува, посто-
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ењето на објекти и мерки кои ги користи со 
цел да го обезбеди квалитетот како и неговата 
опременост и оспособеност за анализа и ис-
тражување. Овој документ во форма на изјава 
го издава самиот економски оператор.

Изјавата за ангажиран технички персонал 
и технички органи без оглед на тоа дали тие 
непосредно му припаѓаат на економскиот 
оператор, може да послужи за докажување 
на достапноста на техничкиот персонал кој ќе 
биде вклучен во реализација на договорот и 
ја издава самиот економски оператор. Докол-
ку, техничкиот персонал не му припаѓа на еко-
номскиот оператор, во прилог на документа-
цијата треба да се достави и доказ за нивната 
достапност (договор за деловно-техничка со-
работка, изјава од лицата кои ќе бидат анга-
жирани и сл.).

Кога се набавуваат сложени стоки, или 
во исклучителни случаи за посебни намени, 
потребно е да се обезбеди проверка на про-
изводствените капацитети на економскиот 
оператор, или ако е тоа потребно и на негови-
те капацитети за проучување и истражување, 
како и на мерките за контрола на квалитетот. 
Оваа контрола ја спроведува договорниот ор-
ган или во негово име ја спроведува надле-
жен орган во земјата во која економскиот 
оператор е регистриран. Проверката треба да 
докаже дека производствените капацитети на 
економскиот оператор (како и неговите капа-
цитети за проучување и истражување) можат 
со потребниот квалитет да ја произведат ба-

раната стока. Документот од спроведената 
контрола го издава договорниот орган или 
надлежен орган во земјата каде е регистри-
ран економскиот оператор кој ја спровел ис-
тата.

Во постапките за доделување на до-
говор за јавна набавка на услуги, технич-
ката и професионалната способност на 
економскиот оператор можат да се дока-
жат на еден или на повеќе од следниве 
начини:

- листа на главни услуги на понудувачите 
или кандидатите извршени во последните три 
години, со вредности, датуми, купувачи (дого-
ворни органи или економски оператори), со 
обезбедување на потврда за извршени услуги 
издадени од примателите или, доколку такви 
потврди не можат да се обезбедат од причи-
ни вон контрола на економскиот оператор, 
само со негова изјава за извршени услуги,

- образовни и професионални квалифика-
ции на економскиот оператор или на негови-
от стручен кадар и особено на лицата кои се 
одговорни за давање на конкретната услуга,

- изјава за ангажиран технички персонал и 
технички органи без оглед на тоа дали тие не-
посредно му припаѓаат на економскиот опе-
ратор,

- изјава на економскиот оператор за про-
сечниот годишен број на вработени и за 
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бројот на раководен кадар во последните три 
години,

- изјава за техничката опременост и ос-
пособеност на економскиот оператор и за 
другите потенцијали со кои тој располага за 
извршување на конкретните услуги и обезбе-
дување на квалитет,

- во случај кога се набавуваат сложени ус-
луги, или во исклучителни случаи за посебни 
намени, се обезбедува проверка на произ-
водствените капацитети на економскиот опе-
ратор, или ако е тоа потребно и на неговите 
капацитети за проучување и истражување, 
како и на мерките за контрола на квалитетот, 
која ја спроведува договорниот орган или во 
негово име ја спроведува надлежен орган во 
земјата во која економскиот оператор е реги-
стриран и

- известување за елементите на договорот 
кој економскиот оператор има намера да ги 
отстапи на подизведувач.

Во постапките за доделување на до-
говор за јавна набавка на работи, тех-
ничката и професионалната способност 
на економскиот оператор можат да се 
докажат на еден или на повеќе од след-
ниве начини:

- листа на работи кои се извршени во по-
следните пет години со приложување на по-
тврда за задоволителна изведба на најва-

жните работи; потврди вклучувајќи вредност, 
време и локација на изведување на работите 
и наводи дали работите се изведени согласно 
со правилата на деловно работење и дали се 
прописно завршени,

- образовни и професионални квалифика-
ции на економскиот оператор или на негови-
от раководен кадар, и особено на лицата кои 
се одговорни за извршување на конкретните 
работи,

- изјава за ангажиран технички персонал и 
технички органи, особено оние задолжени за 
контрола на квалитет, без оглед на тоа дали 
тие непосредно му припаѓаат на економскиот 
оператор,

- изјава на економскиот оператор за про-
сечниот годишен број на вработени и за 
бројот на технички кадар во последните три 
години;

- изјава за техничката опрема која економ-
скиот оператор ја има на располагање за из-
ведување на конкретните работи и

- известување за елементите на договорот 
кој економскиот оператор има намера да ги 
отстапи на подизведувач.

Освен со доказите со кои може да се дока-
же исполнетоста на поставените минимални 
услови (објаснети во делот за доделување на 
договори за јавна набавка на стоки), при до-
делување на договор за јавна набавка на ус-
луги, односно работи оваа способност може 
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да се бара да се докажат и со:

Документ за образовни и професионални 
квалификации на економскиот оператор или 
на неговиот стручен кадар, а особено на лица-
та кои се одговорни за давање на конкретна-
та услуга. Со документот треба да се докаже 
дека образовните и професионални квалифи-
кации на економскиот оператор, односно на 
неговиот стручен кадар како и на лицето/ли-
цата одговорни за обезбедување на услугите 
се соодветни на бараните. Овие документи 
може да бидат во вид на изјава која ја дава 
самиот економски оператор. 

Изјава на економскиот оператор за про-
сечниот годишен број на вработени и за 
бројот на раководен кадар во последните 
три години. Со документот,  се докажува дека 
економскиот оператор располага со соодве-
тен број на вработени лица и раководен ка-
дар. Оваа изјава ја дава самиот економски 
оператор. 

Изјавата за техничка опременост и ос-
пособеност на економскиот оператор и за 
другите потенцијали со кои тој располага за 
извршување на конкретните услуги и обез-
бедување на квалитет, докажува соодветна 
техничка опременост и мерки кои се достап-
ни за обезбедување на квалитетот и успешно 
реализирање на предметниот договор од тех-
нички и професионален аспект. Оваа изјава ја 
издава самиот економски оператор. 

Изјавата за техничка опрема која економ-
скиот оператор ја има на располагање за из-
ведување на конкретните работи, докажува 
соодветната техничка опременост на економ-
скиот оператор и истата ја издава самиот.

Во случај на утврдување на овој вид 
на способност законот дава можност ис-
тата да биде поддржана од друг субјект, 
освен кога се работи за делот на рефе-
рентната листа и претходно склучените 
договори. Ова значи дека економскиот 
оператор може да се потпре на ресурси-
те на друг субјект, под услов тие ресурси 
да се достапни во текот на реализацијата 
на договорот. 

Треба да се напомене дека одредени аспе-
кти од техничката и професионалната способ-
ност, односно референтната листа и претход-
но склучените договори не можат да бидат 
поддржани од друг субјект. Така, може да се 
констатира дека само оние аспекти од технич-
ката или професионалната способност кои 
претставуваат ресурси, како што се машини, 
уреди, простории, човечки ресурси и слично 
можат да бидат подржани. За ресурс не може 
да се смета референтна листа бидејќи таа не 
може објективно да се отстапи како искуство 
на друг субјект.

Доколку, економскиот оператор има наме-
ра да се потпре на ресурсите од друг субјект, 
тој мора да има доказ за вистинската достап-
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ност на тие ресурси за времето на реализа-
цијата на договорот. 

И во овој случај потребно е да се наведе 
во тендерската документација каков конкре-
тен доказ договорниот орган очекува да до-
бие за да се увери дека ресурсите ќе бидат на 
располагање. 

Субјектот кој ги става на располагање свои-
те технички или професионални капацитети, 
односно ресурси на економскиот оператор, 
е должен да достави изјава дека против него 
не е изречена правосилна пресуда за учество 
во криминална организација, корупција, из-
мама или за перење на пари во последните 
пет години, аналогно на изјавата која ја дава 
самиот економски оператор кој учествува во 
постапката. 

Ако понудата или пријавата за 
учество, е поднесена од група на пону-
дувачи, техничката и професионална-
та способност се докажува со земање 
предвид на ресурсите на сите членови 
на групата. Ако групата на понудувачи 
или кандидати настапува со техничка 
или професионална поддршка од трет 
субјект, или трети субјекти, техничката и 
професионалната способност се утврду-
ваат согласно со ставот 2 на член 154 од 
законот.

5. Стандарди за системи за квалитет 

Со стандардите за системи за квалитет 
детално се опишани системите кои треба да 
бидат користени од страна на економските 
оператори со цел да се обезбеди квалитетот.

Законот дава можност во соодветни случаи 
каде што природата на предметот на догово-
рот за јавна набавка го оправдува користење-
то на наведениве стандарди, договорниот ор-
ган да бара од економските оператори да се 
придржуваат кон тие стандарди. 

Во тој случај, договорниот орган е 
должен во огласот и во тендерската до-
кументација да ги наведе конкретните 
системи за квалитет кои се засновани на 
релевантни европски или меѓународни 
стандарди.

Принципот на заемно признавање значи 
дека земјата ги признава сертификатите изда-
дени од овластени институции од други земји 
како да се издадени од овластени институции 
во Република Македонија, како што и другите 
земји ги признаваат сертификатите издаде-
ни во државава. Тоа значи дека нема потре-
ба домашна институција да потврдува дека 
сертификатот е валиден за домашна употре-
ба. Имено, со членот 156 од законот, се вос-
поставува општо правило дека сертификатите 
издадени од овластени институции од земји-
те – членки на ЕУ може директно да се корис-
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тат во Република Македонија без дополни-
телни потврди. Не треба да се заборави дека 
овие стандарди се користат за утврдување на 
способноста на понудувачот и преку нив се ут-
врдува дали економскиот оператор се придр-
жува на определени стандарди за системи на 
квалитет за целокупниот производствен или 
деловен процес. 

Како не треба!!! Во тендерската докумен-
тација, во делот критериуми за утврдување на 
способност - системи за управување со квали-
тет, договорниот орган навел „бараната стока 
да има ознака CE“.  Ваквото барање се одне-
сува на производот кој е предмет на набавка 
и потребно е да биде наведен во техничката 
спецификација. Сепак, треба да се има пред-
вид дека поседувањето на ознаката CE за 
производот што се нуди, не значи дека еко-
номскиот оператор при процесот на произ-
водство се придржува до одредени стандарди 
за квалитет, односно не значи дека процесот 
на производство подлежи на контрола. Спо-
ред тоа, договорниот орган треба да направи 
јасна дистинкција меѓу стандардите со кои се 
дефинирааат техничките спецификации на 
предметот на набавка и стандардите кои зна-
чат дека производствениот и/или деловниот 
процес на економскиот оператор е контроли-
ран на соодветен начин.  

Овој вид на способност не може да биде 
поддржана од друг субјект.

6. Стандарди за управување со 
животната средина

Стандардите за управување со животната 
средина претставуваат низа на меѓународни 
стандарди за управување со животната сре-
дина со кои се обезбедува рамка за развој 
како на системот така и на програмите за кон-
трола.

Законот за јавните набавки дава можност 
во соодветни случаи каде што природата на 
предметот на договорот за јавна набавка го 
оправдува користењето на стандардите за 
заштита на животната средина, договорниот 
орган да се повика на шемата за управување 
со животната средина и ревизија на Заедница-
та (EMAS) или на стандардите за управување 
со животната средина засновани на релевант-
ните европски или меѓународни стандарди.

Доколку, договорниот орган одлучи 
да бара одредени стандарди за управу-
вање со животната средина, тој треба во 
огласот и во тендерската документација 
да ги наведе конкретните стандарди кои 
треба да бидат потврдени од институции 
за акредитација или оценување на со-
образност или од релевантните европ-
ски или меѓународни тела акредитирани 
за сертификација.

Принципот на заемно признавање значи 
дека земјата ги признава сертификатите изда-
дени од овластени институции од други земји 
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како да се издадени од овластени институции 
во Република Македонија, како што и другите 
земји ги признаваат сертификатите издадени 
во земјава. Тоа значи дека нема потреба до-
машна институција да потврдува дека серти-
фикатот е валиден за домашна употреба. Со 
членот 158 од законот, се воспоставува општо 
правило дека сертификатите издадени од ов-
ластени институции од земјите – членки на ЕУ 
може директно да се користат во Република 
Македонија без дополнителни потврди. 

Oвие стандарди се користат за утврдување 
на способноста на понудувачот, а не на сами-
те производи што се набавуваат. 

Како не треба!!! Во тендерската докумен-
тација, во делот критериуми за утврдување на 
способност, договорниот орган бара почиту-
вање на „ISO 14001:2004 - стандард за управу-
вање со животната средина“. Во конкретниот 
случај, предмет на договорот за јавна набавка 
е услуга (одржување на систем за видео над-
зор). Иако законот дава можност договорни-
от орган да бара од економските оператори 
да се придржуваат кон бараниот стандард за 
заштита на животната средина, истиот треба 
да се бара онаму каде што природата на пред-
метот на набавката го оправдува неговото ко-
ристење. Во конкретниов случај, барањето 
за исполнување на наведениот стандард не 
е оправдано и истото претставува прекршу-
вање на одредбите од законот. Имено, на-
ведениов стандард за заштита на животната 
средина, значи дека економскиот оператор 

при процесот на производство се придржува 
до определени стандарди кои имаат за цел  
да ја заштитат животната средина од штетни 
влијанија кои може да се јават при производ-
ството. Од наведениве причини барањето на 
одредени стандарди за управување со живот-
ната средина е оправдано само во исклучи-
телни случаи каде природата на предметот на 
набавката тоа го дозволува. 

Овој вид на способност не може да биде 
поддржана од друг субјект.



БРОШУРА - ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

36



БРОШУРА  - ПОсеБни нАчини ЗА дОделУвАње нА дОгОвОРи

37

Б
РО

Ш
У

РА
  -

 П
О

СЕ
Б

Н
И

 Н
А

ч
И

Н
И

 
ЗА

 Д
О

Д
ЕЛ

У
В

А
Њ

Е 
Н

А
 Д

О
гО

В
О

РИ

Се
кт

ор
 з

а 
но

рм
ат

ив
на

 д
еј

но
ст

, о
бу

ки
 и

 
м

еѓ
ун

ар
од

ни
 о

дн
ос

и

20
17

Посебни начини за доделување на договор за јавна набавка се: 
Рамковна спогодба, Електронски аукции и Квалификациски системи.
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1. Вовед

Законот за јавните набавки ги предвидел 
следниве посебни начини за  доделување на 
договори за јавна набавка и тоа:

1. Рамковна спогодба, која претставува 
писмена спогодба меѓу еден или повеќе до-
говорни органи и еден или повеќе економски 
оператори за да се утврдат основните услови 
кои ќе ги регулираат договорите за јавни на-
бавки што треба да се доделат во определен 
период, за определен предмет на набавка, 
особено во поглед на цената и ако е можно, 
предвидените количини. 

2. Електронската аукција,  претставува 
повторлив процес на негативно наддавање 
кој се реализира по првична целосна евалу-
ација на понудите, во кој понудувачите имаат 
можност, исклучиво со користење на елек-
тронски средства, да ги ревидираат дадените 
цени или да подобрат одредени елементи од 
понудата, така што рангирањето се врши ав-
томатски со помош на електронски средства. 
Договорниот орган може да користи елек-
тронска аукција:

- како последна фаза во отворена по-
стапка, ограничена постапка, постапка со 
конкурентен дијалог или во постапка со ба-
рање за прибирање на понуди, или

- при повторно прибирање на понуди 
од економските оператори кои се страна 
во рамковната спогодба.

3. Квалификациски систем, претставува 
посебен начин за доделување на секторски 
договори. Овој систем се воспоставува зара-
ди утврдување на способноста на економски-
те оператори. Имено, причина за воспоставу-
вање на овој начин на доделување на договор 
за јавна набавка е да се олесни процесот на 
утврдување способност, односно способнос-
та да се утврди само еднаш, а потоа од пону-
дувачите да се бара да доставуваат понуди. 
Најчесто, при воспоставување на системот 
се спроведува првата фаза од ограничената 
постапка или постапката со преговарање со 
објавување на оглас, додека при доделување 
на поединечните договори се спроведува 
втората фаза од истите постапки. При дефи-
нирање на условите за утврдување на способ-
ност важат истите правила како и кај другите 
постапки, односно системот мора да се бази-
ра на објективни критериуми и правила за ут-
врдување на способност на понудувачите што 
сакаат да се приклучат на системот. 

Единствената разлика помеѓу договорни-
те органи од класичниот сектор и секторски-
те договорни органи во однос на начините за 
доделување на договори за јавни набавки е 
во тоа што договорните органи од класичниот 
сектор не можат да го користат квалификаци-
скиот систем.
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Рамковната спогодба претставува посебен начин на доделување на договор за јавна на-
бавка и претставува спогодба меѓу еден или повеќе договорни органи и еден или повеќе еко-
номски оператори со ограничено времетраење, со која се утврдува рамката за доделување на  
договорите за јавни набавки што треба да се доделат во тој период, за определен предмет на 
спогодбата, особено во поглед на цената и ако е можно, предвидените количини. 

2. Рамковна спогодбa
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Рамковната спогодба сама по себе не 
претставува договор за испорака на кон-
кретна стока, услуга или работа. Спогодбата 
не создава обврска за договорниот орган да 
бара конкретна стока, работа или услуга да се 
испорача, изврши, односно изведе. Спогодба-
та се подразбира како можност договорниот 
орган во моментот кога ќе му биде потребно 
нешто што е предмет на спогодбата да прис-
тапи кон една од страните на рамковната спо-
годба и со неа да склучи договор за испорака, 
извршување или изведување на одредена ко-
личина од она што е предмет на спогодбата, 
под услови кои се утврдени во истата. 

Рамковната спогодба најчесто се склучува 
доколку:

- предметот за доделување на договор за 
јавна набавка е услуга или стока за широка 
потрошувачка;

- не се знае точно времето, ниту количина-
та која ќе му биде потребна на договорниот 
орган;

- предметот е подложен на постојано  одр-
жување и сервисирање; 

- цената и условите за испорака на пред-
метот постојано се менуваат и 

- постои веројатност дека во текот на од-
реден период ќе има потреба од повторно 
доделување на договор за истиот предмет на 
набавка, а договорниот орган со склучување 
на рамковна спогодба ќе заштеди време и ќе 

ги намали трошоците за повторно спроведу-
вање на постапка за доделување на договор . 

Договорниот орган може да склучи рам-
ковна спогодба со спроведување на отворена 
или ограничена постапка. Меѓутоа, доколку 
се исполнети посебните услови кои со зако-
нот се предвидени за останатите постапки, 
рамковна спогодба може да се склучи и со ко-
ристење на постапка со преговарање со или 
без претходно објавување на оглас како и со 
постапка со барање за прибирање на понуди. 

ВНИМАНИЕ!!! Договорниот орган не смее 
да ги користи рамковните спогоди со цел да 
се попречи, ограничи или наруши конкурен-
цијата. 

Препорака: Ако договорниот орган склучу-
ва рамковна спогодба, проценетата вредност 
се пресметува како збир на максималната 
проценета вредност, без вклучен ДДВ, на сите 
договори за јавни набавки што се планира да 
се доделат врз основа на таа рамковна спо-
годба за нејзиното  времетраење. 

Договорниот орган може да склучи рам-
ковна спогодба во времетраење кое е соод-
ветно на природата на предметот на набавка-
та, но не подолго од две години. Овој рок од  
две години не важи во случаите на набавка 
на тестови со вклучена контрола, калибрација 
и потрошен материјал за лабораториска ме-
дицинска дејност, каде рамковната спогодба 
може да се склучи на период до три години.
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При определување на времетраењето на 
рамковната спогодба треба да се има пред-
вид и големината на пазарот со цел да не се 
ограничи и наруши конкуренцијата како и 
специфичноста на предметот на набавка, од-
носно дали со текот на времето постои тен-
денција на намалување на цените и слично. 

Рамковната спогодба можат да ја користат 
само договорните органи и економските опе-
ратори кои ја склучиле истата. Кога рамков-
ната спогодба се користи од страна на повеќе 
договорни органи, истите треба да бидат екс-
плицитно наведени во огласот за доделување 
на договор за јавна набавка и во тендерската 
документација. Може да се каже дека рам-
ковната спогодба претставува затворен сис-
тем во кој не може да влезе никој друг, освен 
оние договорни органи и економски операто-
ри кои се страна на рамковната спогодба.

ВНИМАНИЕ!!! Кога повеќе договорни ор-
гани имаат намера да спроведат групна на-
бавка, истото може да го направат врз основа 
на претходно склучен договор. Со договорот 
тие ги уредуваат сите права и обврски кои 
ќе ги имаат меѓусебе како и кон економски-
от, односно економските оператори со кои е 
склучена спогодбата. Во овој случај, секој од 
договорните органи има право врз основа 
на склучената рамковна спогодба да доде-
лува поединечни договори за јавни набавки 
за времетраењето на истата, без обврска да 
спроведува некоја од пропишаните постапки.

Договорниот орган не смее да доделува 
договори за јавни набавки чиј предмет е на-
бавка на услуга, стока или работа која не е 
предвидена во рамковната спогодба. Ова зна-
чи дека договорниот орган не може да бара 
од економскиот оператор, понудата врз ос-
нова на која е склучена рамковната спогодба, 
да ја менува. Имено, поединечните договори 
можат да се доделуваат исклучиво според ус-
ловите дефинирани во рамковната спогодба.

Договорниот орган при склучување на 
рамковна спогодба, треба да ги дефинира 
минималните критериуми за утврдување на 
способност на економските оператори врз ос-
нова на проценетата вредност на најголемиот 
договор за јавна набавка што треба да се до-
дели за времетраење на спогодбата, односно 
не треба да ја земе предвид вкупната проце-
нета вредност на сите поединечни договори 
кои има планира да ги додели. Ваквото закон-
ско решение произлегува од  природата на са-
мата спогодба, која не го обврзува договорни-
от орган  истата  да ја реализира на начин како 
што првично предвидел. Од друга страна, со 
цел да се овозможи поголемо учество на мали 
и средни претпријатија пожелно е предметот 
на рамковната спогодба да биде поделен на 
делови  врз  основа на кои  би се определиле  
критериуми за утврдување на способност што 
ќе бидат полесни за исполнување.  

  Рамковната спогодба освен  во поглед 
на времетраењето може да биде ограничена 
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и во количините ако истите се искажани како 
максимални. Во пракса, може да се случи 
максималните количини да бидат исцрпени 
и пред временскиот период за кој е склучена 
спогодбата. Затоа, договорниот орган освен 
на времетраењето на спогодбата, треба  да 
внимава да не се надминат и максималните 
предвидени количини. Во ваков случај, дого-
ворниот орган треба да пристапи кон склучу-
вање  нова рамковна спогодба.  

ВНИМАНИЕ!!! Од голема важност е дого-
ворниот орган да изврши реална проценка на 
вредноста на рамковната спогодба, односно 
реално да ја процени вредноста и количината 
која треба да се набави со склучување на по-
единечните договори за целото времетраење 
на рамковната спогодба.

Може да се каже дека од аспект на бројот 
на економски оператори со кои  ќе биде склу-
чена рамковната спогодба, постојат два вида 
на рамковни спогодби и тоа:

- рамковна спогодба со еден економски 
оператор (единечна рамковна спогодба) и

- рамковна спогодба со повеќе економски 
оператори (повеќекратна рамковна спогод-
ба). 

Рамковната спогодба склучена со еден 
економски оператор (единечна рамковна 
спогодба) особено ги содржи следниве еле-
менти: обврските што ги презема економ-
скиот оператор според техничката понуда, 

единечната цена што економскиот оператор 
ја предвидел во финансиската понуда, врз 
основа на која се пресметува цената на секој 
договор за јавна набавка кој се доделува врз 
основа на спогодбата и доколку е потребно, 
посебни услови и формули за утврдување на 
разлика во цената. Врз основа на техничките 
и финансиските услови, како и максималните 
количини предвидени во рамковната спогод-
ба договорниот орган ги доделува договорите 
за јавни набавки. За секој доделен поедине-
чен договор врз основа на рамковна спогод-
ба, договорниот орган писмено го известува 
економскиот оператор. Може да се забележи 
дека овој вид на рамковна спогодба е многу 
близок со договорите за сукцесивна испорака 
кои и до сега се практикуваа од страна на до-
говорните органи. Единствената разлика е во 
тоа што рамковната спогодба не создава ре-
ални договорни обврски за страните, додека 
класичниот договор за сукцесивна испорака 
претставува облигационен однос. Меѓутоа, 
доколку договорниот орган се реши за корис-
тење на рамковна спогодба со еден економ-
ски оператор, треба да има предвид дека се-
когаш кога треба да врши конкретни нарачки 
ќе треба да склучува посебен договор за јавна 
набавка.
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ВНИМАНИЕ!!! Во огласот за доделување 
на договор за јавна набавка договорниот 
орган задолжително ја наведува намерата 
дали планира да склучи рамковна спогодба 
со еден економски оператор (единечна рам-
ковна спогодба) или рамковна спогодба со 
повеќе економски оператори (повеќекратна 
рамковна спогодба). 

Ако договорниот орган склучува рамков-
на спогодба со повеќе економски оператори, 
нивниот број не смее да е помал од седум. 
Доколку во постапката нема доволен број 
на способни економски оператори, односно 
тој број е помал од седум, во тој случај  до-
говорниот орган може да склучи рамковна 
спогодба со оние економски оператори кои 
ги исполниле критериумите за утврдување на 
способност и доставиле прифатливи понуди 
само по добивање на претходна согласност 
од Советот за јавни набавки. 

ВНИМАНИЕ!!!  Од овие причини критери-
умите за утврдување на способноста треба да 
бидат прецизни, реални и пропорционални 
со предметот на доделување на договорот 
за јавна набавка.  Рамковната спогодба склу-
чена спротивно на наведеното ќе се смета за 
ништовна. 

Кога договорниот орган наведува дека ќе 
склучи повеќекратна рамковна спогодба, тој 
е должен да го наведе и начинот на доделу-
вање на поединечните договори. На пример, 

ако за секој дел е добиена само по една по-
нуда, истиот нема да биде во можност да го 
примени пропишаниот начин на доделување 
на поединечните договори, што е спротив-
но на духот на законот, договорите за јавна 
набавка да се склучуваат согласно барањата 
искажани во тендерската документација и из-
браната најповолна понуда. Произлегува дека 
во случај на повеќекратни рамковни спогод-
би, договорниот оган би можел да ја склучи 
спогодбата само под услов бројот на способ-
ни економски оператори да е доволен за да 
се обезбеди вистинска конкуренција. 

  Иако законот  дава можност спогодбата 
да се склучи со економски оператори чиј број 
е помал од седум, под услов да е обезбедена 
претходна  согласност од Советот, сепак освен 
погореизнесеното предвид треба да се има и  
самиот термин „рамковна спогодба со повеќе 
економски оператори“ кој упатува на множи-
на, односно најмалку на два . 

Кога се склучува рамковна спогодба со по-
веќе економски оператори, истата  треба да 
ги содржи следниве елементи: обврски што 
ги презема секој економски оператор според 
техничката понуда, единечната цена што секој 
економски оператор ја предвидел во финан-
сиската понуда, доколку е потребно, посебни 
услови и формули за утврдување на разлики 
во цената и други елементи кои договорниот 
орган ги смета за потребни. Доделувањето на 
поединечните договори за јавни набавки врз 
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основа на рамковната спогодба, договорниот 
орган може да го врши без повторно приби-
рање на понуди или со повторно прибирање 
на понуди и спроведување електронска аук-
ција со сите економски оператори кои се стра-
на во рамковната спогодба, односно со спро-
ведување на „мини-тендер”.

Од аспект на утврденоста на условите за 
доделување на поединечните договори, рам-
ковните спогодби можат да бидат:

- рамковни спогодби во кои се утврдени 
сите услови за доделување на поединечните 
договори за јавни набавки и

- рамковни спогодби во кои не се утврдени 
сите услови за доделување на поединечните 
договори за јавни набавки. 

Договорите врз основа на склучена рам-
ковна спогодба со повеќе економски опера-
тори  во која се дефинирани сите услови за 
доделување на поединечните договори, се до-
делуваат без повторно прибирање на понуди, 
бидејќи првичните понуди кои економските 
оператори ги доставиле во постапката за до-
делување на договор ги содржат сите елемен-
ти кои на договорниот орган му се потребни 
да оцени како да ги реализира поединечни-
те нарачки. Имено, во овој случај се користи 
каскадниот метод (“cascade method”), однос-
но скалестиот метод каде прво договорот за 
јавна набавка се доделува на економскиот 
оператор кој е прворангиран во рамковната 

спогодба, а потоа доколку прворангираниот 
економски оператор не е во можност или пак 
нема интерес да ги обезбеди бараните стоки, 
услуги и работи, се повикува следниот, однос-
но второрангираниот економски оператор и 
така натаму.

Договорниот орган, доделувањето на пое-
динечни договори за јавна набавка врз осно-
ва на склучена рамковна спогодба со повеќе 
економски оператори во која не се утврдени 
сите услови за доделување на договорите, 
го врши со повторно прибирање на понуди, 
односно со спроведување на „мини тендер” 
помеѓу економските оператори со кои е склу-
чена рамковната спогодба. 

Договорниот орган при доделување на 
поединечни договори ги презема следниве 
чекори. Најпрвин доставува писмено барање 
за прибирање на понуди до сите економски 
оператори кои се страна во рамковната спо-
годба. При тоа и во овој случај, треба да биде 
почитуван принципот на недискриминација и 
фер конкуренција, што значи дека барањето 
за прибирање на понуди треба да биде доста-
вено истовремено и без фаворизирање на кој 
било понудувач. 

Истовремено, треба да биде определен 
примерен рок кој не смее да е пократок од 
осум работни дена за стоки и работи, однос-
но три работни дена за услуги водејќи сметка 
за сложеноста на предметот на договорот и 
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времето потребно да се подготват и поднесат 
понудите. Понудите се доставуваат во пис-
мена форма во утврдениот рок. Договорни-
от орган понудите доставени од страните на 
рамковната спогодба ги отвора во утврдениот 
рок и при тоа не спроведува јавно отворање. 
И покрај тоа што отворањето на понудите не 
е јавно, договорниот орган е обврзан содржи-
ната на понудите да ја чува доверливо сè до 
моментот на известувањето на понудувачите 
за извршениот избор. Договорниот орган го 
доделува поединечниот договор за јавна на-
бавка на понудувачот кој ја поднел најдобра-
та понуда врз основа на критериумите за до-
делување утврдени во рамковната спогодба.

Критериум за доделување на договор за 
јавна набавка при склучувањето на рамковни 
спогодби може да биде економски најповол-
ната понуда или најниската цена. 

При доделување на поединечните догово-
ри за јавна набавка, договорниот орган мора 
да го користи критериумот за доделување на 
договорот наведен во рамковната спогодба, 
што значи дека истиот не може да се менува, 
ниту може да се менуваат елементите на кри-
териумот економски најповолна понуда ако 
тој бил користен  за доделување на  рамков-
ната спогодба.

Во однос на  „негативните референци“, 
треба да се има предвид дека договорниот 
орган е должен проверката да ја изврши при 

евалуација на понудите, врз основа на кои ја 
склучува рамковната спогодба со избраните 
понудувачи. Тоа значи дека при доделување 
на поединечните договори, договорниот ор-
ган не врши проверка дали истата е издадена 
на понудувачите со кои е склучена спогодба-
та. 

ВНИМАНИЕ!!! Постапката на доделување 
на поединечни договори - „мини-тендер”, 
мора да се спроведе за времетраењето на 
рамковната спогодба. Сепак треба да се има 
предвид дека, во овој случај може да се случи  
времетраењето на поединечниот договор да 
го надмине времетрањето на самата рамков-
на спогодба. Она што е од особено значење 
е дека по истекот на рокот на кој е склучена 
рамковната спогодба не може да се спрове-
дуваат постапки за доделување на поединеч-
ни договори - „мини тендери“.

Договорниот орган во рок од пет дена од 
денот на склучувањето на договорот доставу-
ва известување за склучен договор врз осно-
ва на рамковната спогодба на сите понудува-
чи кои учествувале во постапката со повторно 
прибирање понуди.
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Од изнесеното произлегува дека:

- понудувачите кои се страна во рамковна-
та спогодба имаат право на жалба при доде-
лувањето поединечни договори,

- правото на жалба го остваруваат по 
склучување на поединечниот договор, во рок 
од три дена од приемот на известувањето за 
склучен поединечен договор,

- нема период на мирување, односно до-
говорниот орган прво го избира најповолниот 
и го склучува договорот, па потоа ги известува 
останатите понудувачи,

- известувањето за склучен договор се ис-
праќа до сите понудувачи кои се страна во 
рамковната спогодба во рок од пет дена од 
склучувањето на поединечниот договор,

- Државната комисија за жалби може да 
го поништи поединечниот договор, во целост 
или делумно, ако најде дека жалбата е осно-
вана.

Воедно, треба да се има предвид дека га-
ранција за квалитетно извршување на догово-
рот не се бара при доделување на рамковна-
та спогодба. Но, договорниот орган може да 
бара гаранција за квалитетно извршување на 
договорот кај поединечните договори што ги 
доделува врз основа на склучена рамковна 
спогодба.
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3. Eлектронска аукција

Електронската аукција претставува повторлив процес на негативно наддавање кој се реа-
лизира по првична целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите имаат можност, ис-
клучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што 
рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства. 
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Од погоре изнесеното произлегува дека 
електронската аукција не претставува постап-
ка за доделување на договор. Таа е начин на 
доделување на договорите за јавна набавка, 
која се спроведува по првична целосна евалу-
ација на понудите. 

Електронската аукција се користи како 
последна фаза од отворената постапка, огра-
ничената постапка, постапка со конкурентен 
дијалог и во постапка со барање за приби-
рање понуди, како и при повторно прибирање 
на понуди од економските оператори кои се 
страна во рамковна спогодба.

Договорниот орган треба да има предвид 
дека и при спроведувањето на конкурентен 
дијалог е должен да користи електронска ау-
кција.

Користењето на електронска аукција не е 
дозволено ако со неа се попречува, ограничу-
ва или се нарушува конкуренцијата.

Договорниот орган има законска обврска 
да ги користи електронските аукции во сите 
постапки за доделување на договори за јавни 
набавки за кои се објавува оглас. 

Електронската аукција не е задолжителна 
кај доделување договори за јавни набавки на: 
консултантски услуги; интелектуални услуги 
за осмислување, дизајнирање и изработка на 
идејни и други креативни решенија; услуги за 
изработка на студии или елаборати или услу-
ги и стоки од занаетчии со вкупна проценета 
вредност до 20.000 евра во денарска про-
тиввредност на годишна основа.

Исто така, законот не предвидува за-
должително користење електронски аукции, 
за услугите од членот 17 став 1 алинеја 2 од 
законот, бидејќи договорниот орган нема об-
врска да примени некоја од постапките утвр-
дени во законот. Ако договорниот орган сака 
да објави оглас и на тој начин да обезбеди од-
редено ниво на транспарентност, тоа може да 
го стори со изработка на сопствен оглас кој ќе 
го објави во делот „други огласи“ на ЕСЈН. Но, 
ако договорниот орган одлучи за задоволу-
вање на некоја од услугите од членот 17 став 
1 алинеја 2 да користи редовна постапка со-
гласно со законот, треба да има предвид дека 
ќе се соочи со редовниот режим на набавки, 
што претпоставува и задолжителна употреба 
на е-аукции како и обезбедување на соглас-
ност од Советот за јавни набавки.

Доколку, договорниот орган смета дека 
се исполнети условите за непримена на елек-
тронска аукција, потребно е задолжително да 
даде образложение во ЕСЈН при пополнување 
на огласот. Истото треба да биде издржано, 
бидејќи, меѓу другото, Бирото има законска 
надлежност да ги следи доставените образ-
ложенија за неспроведување на електронска 
аукција и доколку најде дека истите се несо-
одветни да му укаже на договорниот орган.

Кога договорниот орган постапката ја за-
вршува со електронска аукција, тој мора во 
тендерската документација или во поканата 
да вклучи и дополнителни информации за на-
чинот на спроведување на истата.

Имено, во тендерската документација тре-
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ба да се специфицира кој елемент од понудата 
ќе биде предмет на електронска аукција, под 
услов истиот да може да се квантифицира и 
да може да се изрази во бројки или проценти. 

Додека, во поканата договорниот орган 
вклучува информации во врска со ограничу-
вањата на новите вредности кои учесниците 
може да ги даваат во секој круг. Исто така, 
се одредува и минималната разлика помеѓу 
понудените цени, со цел да се избегне несе-
риозност и злоупотреба на системот од стра-
на на учесниците во аукцијата. Искуството, 
укажува дека најдобро е минималната разли-
ка да биде од 0,1% до 1% од почетната цена 
(односно од најниската цена кога се користи 
критериумот економски најповолна понуда) 
иако, секогаш треба да се зема предвид при-
родата на набавката. Кога се користи крите-
риумот економски најповолна понуда, мини-
малната разлика се пресметува од најниската 
понудена цена, додека максималната од нај-
високата понудена цена или од просечната 
цена на сите прифатливи понуди. Во поканата 
треба да се содржани и информации кои во 
текот на спроведувањето на аукцијата ќе им 
бидат достапни на понудувачите, како што се 
на пример, информации поврзани со: теков-
ната ранг листа, преостанатото време за не-
гативно наддавање, следната можна цена за 
поднесување и слично.

Треба да се напомене дека, пред одржу-
вање на електронската аукција, договорни-
от орган врши евалуација на способноста на 
понудувачите, како и на првичните понуди 

согласно со условите и критериумите наве-
дени во тендерската документација. Имајќи 
го предвид наведеново, многу е битно што 
попрецизно да се утврдат критериумите, тех-
ничките спецификации и условите што тре-
ба да ги исполнат економските оператори за 
учество во постапката. Притоа, пред да ја за-
каже електронската аукција, комисијата тре-
ба да внимава дали некоја од понудите има 
невообичаено ниска цена. Имено, во пракса, 
прашањето за невообичаено ниска цена нај-
често се поставува за конечната цена, однос-
но цената којас е постигната по завршување 
на електронската аукција. Но сепак, некогаш 
ова прашање треба да се постави и пред одр-
жување на аукцијата, доколку почетната цена 
е невообичаено ниска па постои опасност ис-
тата практично да ја оневозможи самата аук-
ција.

По спроведување на првичната евалуа-
ција, договорниот орган ги поканува сите по-
нудувачи кои поднеле прифатливи понуди да 
достават нови цени или нови вредности за 
елементот на понудата кој е предмет на елек-
тронска аукција, односно да учествуваат во 
електронското наддавање. ЕСЈН ја генерира 
оваа покана и таа се испраќа во електронска 
форма истовремено до сите избрани понуду-
вачи.

Во поканата се наведува датумот и време-
то на започнување на аукцијата, начинот на 
спроведување на аукцијата, како и сите по-
требни информации за поврзување со елек-
тронските средства што се користат. За разли-
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ка од тендерската документација која содржи 
генерални информации во врска со електрон-
ската аукција, во поканата се утврдени сите 
детали околу аукцијата кои не можат прет-
ходно да се прецизираат. Па така, во покана-
та се наведува времето за почеток и завршу-
вање на електронската аукција, минималната 
и максималната разлика на вредностите за 
кои може да се подобрува цената, бодовите 
и слично.

Ако критериумот за доделување на дого-
ворот е економски најповолна понуда, во по-
каната се наведува и исходот од евалуацијата 
на соодветната првична понуда на понудува-
чот до кој се испраќа поканата. Во оваа фаза 
не е потребно да се изврши рангирање на 
економските оператори во зависност од бодо-
вите што ги добиле и истото ќе се направи на 
самиот почеток на електронската аукција. Од 
изнесеното произлегува дека, електронската 
аукција може да се користи и кога критери-
ум за доделување на договорот е економски 
најповолна понуда, со тоа што единствено це-
ната ќе биде предмет на е-аукција, додека бо-
довите за останатите елементи се доделуваат 
при првичната евалуација на понудите и тие 
остануваат непроменети.

Аукцијата може да започне најрано два 
дена од датумот на кој се испратени покани-
те за учество на електронската аукција. При-
чина за ова е потребата да се остави доволно 
време за прием и разгледување на поканата и 
подготовка за учество на аукцијата.

Предмет на електронската аукција може 

да биде:
- само цената, кога критериум за доделу-

вање на договорот е само најниската цена или
- цената или новите вредности на делот од 

понудата кој е предмет на електронска аук-
ција наведен во тендерската документација, 
ако критериум за доделување на договорот е 
економски најповолната понуда. 

Иако законот и европските прописи дава-
ат можност предмет на електронска аукција 
да бидат и други елементи на понудата, освен 
цената, праксата во ЕУ покажува дека цената 
е најчесто користениот елемент кој е предмет 
на електронската аукција. Во Република Ма-
кедонија, не е можно на е – аукција да одат 
други елементи освен цената. 

Електронската аукција може да се спро-
ведува во неколку последователни кругови. 
Електронската аукција, како што е поставена 
во постојниот ЕСЈН, мора да има најмалку два 
круга. Првиот круг завршува со формирање 
на почетната ранг-листа. Договорниот орган 
дефинира во поканата дали ќе спроведе уште 
еден или повеќе последователни круга. По 
одбирањето на бројот на кругови, автоматски 
се генерираат онолку празни полиња за дефи-
нирање на параметрите на секој круг од ау-
кцијата, колку што круга избрала комисијата.

Понудувачите кои учествуваат во елек-
тронската аукција го знаат својот ранг во те-
кот на наддавањето. Воедно, идентитетот на 
останатите понудувачи не смее да се открива 
се до завршувањето на процесот.

При тоа, аукцијата може да се затвори на 
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еден или повеќе од следниве начини:
- во однапред утврдено време за кое пону-

дувачите биле известени во поканата,
- кога бројот на кругови, утврден во пока-

ната е исполнет, при што поканата, исто така, 
содржи временска рамка за секој круг или

- кога ќе престанат да се добиваат нови 
цени или нови вредности кои ги задоволуваат 
барањата во врска со минималните разлики 
при што договорниот орган во поканата го 
наведува времето што ќе биде дозволено да 
помине по добивање на последната понуда, а 
пред затворање на електронската аукција. 

Врз основа на резултатите добиени по 
затворањето на електронската аукција, дого-
ворниот орган ја избира најповолната понуда, 
за што донесува одлука. Извештајот за текот 
на аукцијата кој го генерира ЕСЈН и кој содржи 
информација кој понудувач поднел најниска 
цена за време на аукцијата, е составен дел на 
извештајот од спроведената постапка врз ос-
нова на кој договорниот орган ја носи одлука-
та за избор на најповолна понуда.

Во случај кога е поднесена само една по-
нуда која е прифатлива или останала само 
една прифатлива понуда, договорниот орган 
задолжително го поканува единствениот по-
нудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН.

Поканата до единствениот понудувач осо-
бено содржи:

- идентификување на делот на понудата 
кој ќе биде предмет на поднесување конечна 
цена,

- информации кои ќе му бидат достапни 
пред поднесувањето на конечна цена и 

- времето на поднесување на конечната 
цена кое не може да биде порано од 48 часа 
од испраќањето на поканата.

Конечна цена се поднесува само еднаш. 
Доколку не е поднесена конечна цена првич-
но понудената цена ќе се смета за конечна.

Електронска аукција не е задолжителна за 
доделување договори за јавни набавки на:

- консултантски услуги; 
- интелектуални услуги за осмислување, 

дизајнирање и изработка на идејни и други 
креативни решенија; 

- услуги за изработка на студии или 
- елаборати или услуги и стоки од занает-

чии со вкупна проценета вредност до 20.000 
евра во денарска противвредност на годишна 
основа.

Во горенаведените случаи договорниот 
орган дава образложение на причините за не-
можноста од користење електронска аукција 
во ЕСЈН.

4. Квалификациски систем

Со измените и дополнувањата на Законот 
за јавните набавки во декември 2011 годи-
на, се воведе посебен начин за доделување 
секторски договори, преку воспоставување 
квалификациски системи. Сепак, треба да се 
знае дека иако квалификациските системи 
како можност се предвидени во Директивата 
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за секторските опфатени дејности, од содр-
жината на одредбите во нашиот закон може 
да се заклучи дека не е извршено целосно 
усогласување со директивата во овој дел, туку 
одредбите што се однесуваат на квалифика-
циски системи, се значително прилагодени 
и упростени со цел да се олесни примената. 
Така, секторските договорни органи од членот 
4 став 1 точки г) и д), имаат законска основа за 
воспоставување квалификациски системи за-
ради утврдување на способноста на економ-
ските оператори.

Исто така, постои законска можност сек-
торскиот договорен орган да ги користи ква-
лификациските системи од други секторски 
договорни органи кои ги имаат воспоставено 
за задоволување на исти потреби. На пример, 
ЕлЕМ може да го користи квалификацискиот 
систем на ЕВН кој се однесува на ист предмет 
на набавка.

Иако оваа можност постои, истата исто-
времено во пракса отвора доста прашања. 
Како на пр.: Како органот кој сака да користи 
систем на друг орган ќе ги документира ква-
лификациите на понудувачите што ќе ги по-
кани да поднесат понуди? Дали органот кој 
го воспоставил системот треба да знае дека 
друг орган ќе ја користи неговата листа? Иако 
листата на квалификувани понудувачи е јав-
на и секој може да пристапи до истата, дали 
тоа е доволно за да се документира нејзино-
то користење од страна на други секторски 
договорни органи? Ова особено ако се има 
предвид дека при евентуална ревизија, дого-

ворниот орган не ќе може да покаже врз ос-
нова на што е извршена квалификацијата на 
фирмите.

Имајќи ги предвид наведениве прашања, 
би препорачале договорните органи да ја ре-
гулираат меѓусебната соработка (на пр. со ме-
морандум за соработка), преку кој ќе можат 
да обезбедат одредена документација како 
на пример извештаите од комисијата за ева-
луација и потребните одлуки и други акти на 
тој секторски договорен орган.

Напоменуваме дека договорните органи 
од класичниот сектор немаат право да вос-
поставуваат квалификациски системи, дури и 
ако сакаат да ги користат за доделување сек-
торски договори. 

За да воспостави квалификациски систем 
за прв пат, договорниот орган треба да објави 
оглас на ЕСЈН. Разликата е во тоа што кај ква-
лификацискиот систем нема краен рок за по-
днесување на пријавата за учество. Економ-
ските оператори можат во било кое време да 
поднесат пријава за учество во системот.

Сепак, за да се воспостави квалификаци-
ски систем, секторскиот договорен орган тре-
ба да одлучи да се започне со постапката, а 
тоа подразбира носење на формален акт во 
форма на решение, одлука или слично. Зна-
чи првиот чекор би бил носењето на овој акт, 
каде, меѓу другото, треба да се дефинира сос-
тавот на комисијата за утврдување способност 
на кандидатите за прием во системот, пред-
метот на набавки што ќе ги опфати листата 
на квалификувани понудувачи, времетраење 
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на квалификацискиот систем и слично. Но, во 
овој акт нема да може да се утврди износот 
на средства кои ќе се обезбедат, како што е 
случај кај одлуките за јавни набавки.

Најчесто, за воспоставување на системот 
се спроведува првата фаза од ограничената 
постапка или постапката со преговарање со 
објавување на оглас, додека при доделување 
на поединечните договори се спроведува 
втората фаза од истите постапки. Па затоа, 
при дефинирање на условите за утврдување 
способност важат истите правила како и кај 
овие постапки, односно системот мора да се 
базира на објективни критериуми и правила 
за утврдување на способност на понудувачите 
што сакаат да се приклучат на системот.

Ова, подразбира дека за утврдувањето 
на способноста на понудувачите кои бараат 
прием во системот, комисијата назначена во 
одлуката за воспоставување квалификациски 
систем треба да изготви извештај. Во овој из-
вештај треба да даде предлог за прием или 
одбивање на прием на конкретните понуду-
вачи и истиот да го достави до одговорното 
лице кое треба да донесе соодветна одлука.

При дефинирање на техничките специфи-
кации на предметот на набавка, се користат 
стандардните правила. Во оваа фаза се по-
ставува прашањето дали договорниот орган 
во документацијата од првата фаза (кога ја 
утврдува способноста на кандидатите за да 
го воспостави системот), треба да ги наведе 
технички спецификации на предметот на на-
бавка? Сметаме дека во овој случај треба да 

се има предвид востановената пракса за пр-
вата фаза од ограничената постапка. Имено, 
кај ограничената постапка, договорниот ор-
ган обезбедува опис на предметот на набав-
ка во првата фаза за да знаат потенцијални-
те кандидати дали да учествуваат со пријава 
за учество или не, но нема обврска за обез-
бедување детални технички спецификации. 
Техничките спецификации ги утврдува во 
тендерската документација од втората фаза. 
Со оглед дека фазата од воспоставување на 
квалификациски систем е еквивалентна на 
првата фаза од ограничената постапка, до-
говорниот орган треба да има ист пристап, 
односно треба да обезбеди одреден опис на 
предметот на набавка, но не мора да обезбе-
дува детални технички спецификации. Истите 
ќе ги обезбеди со поканата за поднесување 
понуди.

Квалификацискиот систем може да функ-
ционира и да се применува во фази. Различ-
ните фази кај квалификацискиот систем се 
однесуваат на различните нивоа на квалифи-
кација кои се во зависност од обемноста на 
количините или други параметри на технич-
ките спецификации за конкретната потреба. 
На пример, договорниот орган може да ут-
врди одредени минимални услови за утврду-
вање способност врз основа на кои ќе квали-
фикува поголем број економски оператори. 
Но покрај овие минимални услови, тој може 
да предвиди построги критериуми за утвр-
дување способност за договори над одреден 
обем или количини, при што ќе се квалифику-
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ваат само дел од понудувачите што се вклуче-
ни во системот. 

Квалификациските системи не се ограни-
чени во однос на периодот за кој се воспоста-
вени согласно законот. Но доколку се вос-
поставуваат за период подолг од три години, 
договорниот орган има обврска да објавува 
оглас за тој систем секоја година. Во спротив-
но, доволен е огласот кој го објавил првиот 
пат.

Образецот на огласот за воспоставување 
квалификациски систем го пропишува минис-
терот за финансии и како таков тој е импле-
ментиран во ЕСЈН во вид на веб форма. 

 Специфична карактеристика на квалифи-
кациските системи е тоа што се отворени по 
својата природа. По ова се разликуваат од 
рамковните спогодби. Секој заинтересиран 
економски оператор може да се приклучи во 
квалификацискиот систем, односно да подне-
се пријава за учество во системот во било кое 
време.

Сепак, комисијата што за тоа е утврдена во 
актот за воспоставување квалификациски сис-
тем, треба да ја изврши евалуацијата на спо-
собноста на понудувачот во најкус можен рок, 
а во секој случај не подолго од шест месеци 
од денот на поднесување на барањето за при-
ем. Меѓутоа, ако договорниот орган, односно 
комисијата оцени дека ќе и бидат потребни 
повеќе од четири месеци да ја оцени способ-
носта на кандидатот, должна е во рок од два 
месеци од прием на пријавата за учество да 

го извести за овој факт, како и за очекуваниот 
датум на завршување на оценката на способ-
носта.

Договорниот орган треба да донесе пис-
мена одлука за причините за прием или од-
бивањето на прием на понудувач во квали-
фикацискиот систем. Имајќи предвид дека 
нема краен рок за поднесување на пријави-
те за учество, односно барањата за прием во 
системот, договорниот орган може да донесе 
одлука за секој понудувач одделно или за по-
веќе понудувачи ако способноста ја оценува 
за повеќе истовремено.  

Секторскиот договорен орган има обврска 
да води список на квалификувани понудувачи 
кои се примени во секој одделен квалифика-
циски систем. При тоа, кај некои квалифика-
циски системи може да се случи квалифику-
ваните понудувачи да се поделени во повеќе 
категории, во зависност од обемот на догово-
рите за кои се однесува квалификацијата. 

Списокот на квалификувани понудувачи 
треба да е јавно достапен на веб страната на 
договорниот орган и истиот треба редовно да 
се ажурира.

 И погоре беше кажано дека договорите 
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.

На овој начин договорниот орган има 
слобода да одлучи дали при доделувањето 
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на секој поединечен договор ќе вклучи пре-
говори или ќе бара фиксни понуди кои вед-
наш ќе ги евалуира. Она што треба да се има 
предвид е дека договорниот орган е должен 
да ги применува сите процедурални правила 
на соодветната постапка (втора фаза од огра-
ничена постапка или втора фаза од постапка 
со преговарање со објавување оглас), исто 
како да доделува договор со примена на овие 
постапки. 

Треба да се има предвид дека законот не 
предвидува обврска за донесување на засеб-
на одлука за јавна набавка за поединечните 
договори, бидејќи претпоставуваме дека веќе 
е донесена одлука за воспоставување на ква-
лификацискиот систем. Но, одлуката за вос-
поставување квалификациски систем не прет-
ставува одлука за јавна набавка во смисла на 
членот 28 од законот бидејќи не може да ги 
содржи сите елементи кои се предвидени во 
истиот. Затоа, мора да се изнајде механизам 
како договорниот орган ќе ја утврдува потре-
бата од поединечна набавка откако системот 
е воспоставен. Препорачуваме со акт да ја 
утврдува потребата од поединечна набавка, 
при што тој акт ќе ги содржи информациите 
што недостасуваат во одлуката за воспоставу-
вање квалификациски систем (како што се 
износ и извор на средства за реализација на 
поединечниот договор и слично). Тоа не мора 
да биде одлука во смисла на членот 28, но по-
датоците од одлуката за воспоставување ква-
лификациски систем и од актот за утврдување 
потреба од поединечна набавка комбинира-

ни заедно треба да ги содржат елементите 
утврдени во членот 28 од законот. Од една 
страна ќе се обезбеди потребната доза на 
флексибилност, од друга страна, ќе се испочи-
туваат законските одредби во однос на содр-
жината на одлуката за јавна набавка.

Прашање што треба да се разгледа е се-
како можноста од спроведување електрон-
ски аукции при доделувањето поединечни 
договори. ЕСЈН овозможува спроведување 
директни аукции, така што ако договорниот 
орган сака да спроведе електронска аукција, 
ќе може да закаже неограничен број е-аукции 
за одреден квалификациски систем, слично 
како кај рамковните спогодби со повеќе еко-
номски оператори. 

Штом се јави потреба за доделување по-
единечен договор, договорниот орган има 
обврска да ги покани сите понудувачи што се 
квалификувани за тој вид на договор за јавна 
набавка.
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