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Вовед

 Бирото за јавни набавки (во натамошниот текст: Бирото) е институција која на 
национално ниво се грижи за следење, развој и унапредување на системот на јавните 
набавки, преку обезбедување на законитост, рационалност, ефикасност, транспарентност, 
еднаков третман, недискриминација и поттикнување на конкуренцијата, како и спроведување 
на програмата за едукација за јавните набавки. Надлежностите на Бирото се утврдени во 
членот 14 став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 136/2007 и 130/2008).   
 Врз основа на член 14 став 1 алинеја 14 од Законот за јавните набавки,  Бирото 
до Владата на Република Македонија го поднесува овој Извештај за активностите во 
функционирањето на системот на јавните набавки во 2009 година. 
 Со овој извештај, Бирото ја информира Владата на Република Македонија и пошироката 
јавност за неговите активности кои се во насока на следење, развој и унапредување на 
системот на јавните набавки, а меѓудругото и за процесот за усогласување на националното 
законодавство со законодавството за јавни набавки на ЕУ и имплементација на најдобрите 
практики во оваа област, изработката на Предлог за изменување и дополнување на Законот 
за јавните набавки со Предлог на закон, организирање на обуките за обука на обучувачи за 
јавни набавки и организирање на обуки за правилна примена на одредбите од Законот за 
јавните набавки наменети за договорните органи и економските оператори, статистичките 
податоци за спроведените постапки и склучени договори за јавни набавки на национално 
ниво во 2009 година, како и за воочените неправилности во нивното спроведување и 
дадени препораки за нивно надминување и унапредување на системот на јавните набавки 
воопшто.
 По усвојувањето на овој извештај од Владата на Република Македонија, истиот ќе 
биде достапен на јавноста преку веб страницата на Бирото за јавни набавки, http://javni-
nabavki.finance.gov.mk и http://bjn.gov.mk.

Вовед
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Нормативна дејност

1.	 Нормативна	дејност
 
 1.1 Закон за јавните набавки
 
 Постојниот Закон за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
136/2007 и 130/2008) е донесен од Собранието на Република Македонија на 6 ноември 2007 
година, а стапи во сила на 1 јануари 2008 година.
 По оценка на Европската комисија, текстот на законот е со добар квалитет и е со 
високо ниво на усогласеност со соодветните директиви на ЕУ кои се однесуваат на областа 
на јавните набавки. Во истиот се инкорпорирани Директивите за јавни набавки на Европската 
унија усвоени од Европскиот парламент и од Советот на 31 март 2004 година, и тоа: 
 - Директива 2004/17/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март   
  2004 година, со која се усогласуваат постапките за набавки на субјектите кои  
  работат во секторите за вода, енергетика, транспорт и поштенски услуги;
 - Директива 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март   
  2004 година, за усогласување на постапките за доделување на договори за  
  јавни работи, договори за јавни добра и договори за јавни услуги и
 - Директива 2001/78/ЕЗ на Комисијата од 13 септември 2001 година, за   
  употреба на стандардните обрасци при објавувањето на известувања   
  за јавните набавки.
 Исто така, во законот се инкорпорирани и постојните Директиви за правна заштита 
во постапките за доделување на договори за јавни набавки, односно:
 - Директива 1986/665/ЕЕЗ на Советот на ЕУ од 21 декември 1989 година, за   
  координирање на закони, прописи и административни одредби во врска со  
  примената на постапките за ревизија на доделувањата на договори за јавни  
  набавки и јавни работи и
 - Директива 1992/13/ЕЕЗ на Советот на ЕУ од 25 февруари 1992 година, за 
  координирање на закони, прописи и административни одредби во врска со 
  примената на прописите на Заедницата за постапките за набавки на 
  субјектите од секторите: водостопанство, енергетика, сообраќај и    
  телекомуникации.
 Порај тоа, законот ги содржи и основните одредби предвидени со новата 
Директива 2007/66/ЕЗ на Советот и Европскиот парламент од 11 декември 2007 година, 
со која се изменуваат и дополнуваат Директивите 1986/665/ЕЕЗ и 1992/13/ЕЕЗ во врска со 
подобрување на системот на правна заштита во постапките за доделување на договори за 
јавни набавки.
 Законот за јавните набавки се одликува со поголема флексибилност во спроведувањето 
на постапките за доделување на договори за јавни набавки која произлегува од неговите 
одредби, како и поголема и подетална разработеност на одредбите со кои се регулираат 
општите и посебните услови за спроведување на постапките, секторските договори, 
правната заштита и др.
 Двегодишната примена на законот, кој е прв закон со ова ниво на усогласеност со 
соодветното европско законодавство во областа на јавните набавки, упатува на повеќе 
позитивни аспекти во функционирањето на системот на јавните набавки, и тоа:
 - зголемена е транспарентноста преку задолжителното  електронското   
  објавување на огласите за доделување на договори за јавни набавки 
  и известувањата за склучени договори на веб информацискиот систем   
  на Бирото;  
 - Информацискиот систем за јавни набавки кој започна со примена од 
  01.01.2008 година, што произлезе како потреба од законската обврска   
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  за задолжително електронско објавување на огласите и известувањата,  
  е целосно функционален и оперативен. Истиот во целост ги исполни   
  очекувањата на договорните органи и економските оператори во поглед  
  на ажурноста и ефикасноста на информирање на јавноста за потребите 
  за јавни набавки на договорните органи и доделените договори 
  на економските оператори. Со преземените активности за интегрирање на  
  Информацискиот систем за јавни набавки и Електронскиот систем за јавни 
  набавки се очекува функционалностите на новиот Интегриран систем за 
  јавни набавки да се зголемат преку олеснување на договорните органи за 
  објавување на огласите и известувањата и спроведување на постапките за 
  доделување на договори за јавна набавка со електронски средства;
 - погодност за договорните органи во поглед на навременото задоволување 
  на своите потреби за стоки, услуги и работи преку скратените временски 
  рокови за поднесување на понуди, односно пријави за учество;
 - зголемена е ефикасноста на набавките преку примена на симплифицираните 
  постапки за доделување на договори за јавна набавка (барање за прибирање 
  на понуди со и без објавување на оглас). Преку овие постапки се пропишани 
  пократки рокови за поднесување на понудите и доставување на 
  поедноставена документација за договорите кои се со пониска проценета 
  вредност од пропишаните редовни вредносни прагови со законот.
 За истакнување е и тоа што Законот за јавните набавки во целост ја презема новата 
терминологијата предвидена со соодветните директиви за јавни набавки на ЕУ. Иако ова во 
почетокот можеби претставуваше потешкотија за субјектите кои го применуваат законот, 
во текот на неговата имплементација употребата на новата терминологија во целост е 
прифатена од договорните органи и економските оператори.  
 Други позначајни новини инкорпорирани во законот се:
 - пропишаниот полиберален режим за доделување на договори за јавна 
  набавка на т.н. „неприоритетни услуги“, односно услуги пропишани со член 17 
  став 1 алинеја 2 од законот;
 - воведувањето на можноста за определување на централно тело за  набавки;
 - новиот начин на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки 
  без вклучен ДДВ;
 - новите правила за изработка на тендерската документација и техничките 
  спецификации;
 - воведувањето на нови постапки за доделување на договори за јавни набавки  
  како што се конкурентниот дијалог, постапката со преговарање со претходно  
  објавување на оглас и поедноставената постапка со барање за прибирање 
  на понуди со и без објавување на оглас за договорите со релативно помала  
  вредност;
 - подеталното разработување на условите за склучување на рамковни 
  спогодби и спроведување на електронски аукции;
 - утврдувањето на дејностите за кои се доделуваат секторски договори и   
  постапките преку кои се доделуваат секторските договори и
 - прецизно утврдената правна заштита и условите врз основа на кои се   
  поднесува жалба.
 Една од најзначајните новини предвидени со оваа законска рамка е и системот за 
правна заштита во постапките за доделување на договори за јавна набавка во кој е предвидена 
и централно место зазема Државна комисија за жалби по јавни набавки (во понатамошниот 
текст: Државната комисија). Впрочем, со формирањето на Државната комисија започна со 
примена и новиот систем за правна заштита во постапките за доделување на договори за 
јавна набавка. 
 Напредокот во системот на јавните набавки, вклучително и за делот кој се однесува 
на градење и имплементација на актуелната законска рамка е евидентиран и од страна 
на Европската комисија во Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2009 
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година. Во извештајот Комисијата констатира дека е постигнат добар напредок во однос 
на општите принципи на јавните набавки преку Законот за јавните набавки. Комисијата 
потенцира дека законот во основа го транспонира acquis communautaire. Главните поенти 
на Комисијата содржани во извештајот во поглед на системот на јавните набавки се дека се 
направени значителни подобрувања, во поглед на постапките за доделување на договорите 
за јавни набавки, издвојувањето на Бирото како посебно правно лице, системот на правна 
заштита и зголемена е и усогласеноста на постапките за доделување договори со новите 
правила за јавни набавки. Во однос на Бирото е наведено дека иако нема доволно персонал 
и соодветни простории, успеало да ја развие својата способност и проактивен пристап во 
управувањето со политиката за јавни набавки. Воведувањето на новиот систем на правни 
лекови со законот е означен како голем напредок. Меѓутоа, се наведува дека ќе бидат 
потребни понатамошни промени за да се постигне усогласеност со изменетите Директиви 
на ЕУ за правни лекови. Комисијата дава охрабрување тековните напори за обучување 
на договорните органи и економските оператори за новите правила за јавна набавка да 
продолжат и во иднина.
 И во текот на 2009 година Бирото континуирано го следеше функционирањето на 
системот на јавните набавки и примената на регулативата за јавни набавки и вршеше анализи 
за потребите од изменување и подобрување на регулативата во функција на унапредување 
на системот. Анализите се вршеа преку следење и евидентирање на сите барања на мислења 
кои договорните органи и економските оператори ги доставиле до Бирото поради добивање 
инструкции за одредбите од законот и идентификување на прашањата кои предизвикувале 
најмногу нејаснотии кај договорните органи и економските оператори.

 1.2 Закон за изменување и дополнување 
   на Законот за јавните набавки
 Со изгласувањето на измените и дополнувањата на Кривичниот законик во 2009 
година се наметна и потребата за измени и дополнувања на Законот за јавните набавки, што 
неше реализирано преку изготвување на Законот за изменување и дополнување на Законот 
за јавните набавки. Имено, донесувањето на измените и дополнувањата на Кривичниот 
законик ја наметнаа потребата од негово усогласување со повеќе закони меѓу кои и со 
Законот за јавните набавки. 
 Од тие причини, во периодот од октомври 2009 година до крајот на годината, Бирото 
интензивно работеше на измени и дополнувања на законот, кои се однесуваат на негово 
усогласување со одредбите од Кривичниот законик.
 Една од позначајните новини кои се воведуваат со измените и дополнувањата 
на Кривичниот законик е казнената одговорност за правни лица и консеквентно на тоа 
воведување соодветни казни за нив. Воедно, со членот 10 од измените и дополнувањата се 
предвидува менување на одредбите од целата глава на општиот дел на Кривичниот законик 
која се однесува на казнување на правните лица, а со предложените измени се дополнува 
кругот на споредните казни и се утврдуваат условите за нивно изрекување.
 Ваквите измени и дополнувања на Кривичниот законик се рефлектираат и врз 
делот од Законот за јавните набавки кој се однесува на доделувањето на договорот за 
јавна набавка и утврдување на способноста, поточно на личната состојба на економскиот 
оператор.
 Согласно со овие законски одредби економскиот оператор може да биде исклучен 
од постапката за доделување на договор за јавна набавка доколку е во постапка на стечај 
или на ликвидација. Друг основ за исклучување на економскиот оператор е неисполнување 
на обврските кон државата или општината, односно немањето платено даноци, придонеси 
или други јавни давачки. Исто така, основ за исклучување на економскиот оператор од 
постапката за доделување на договорот за јавна набавка може да биде и изречената 
прекршочна санкција - забрана за вршење на професија. Од постапката може да биде 
исклучен и економски оператор кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците 



https://e-nabavki.gov.mk http://javni-nabavki.finance.gov.mk10

Нормативна дејност

кои се бараат.
 Имајќи предвид дека изречената споредна казна забрана за учество во постапки за 
доделување на договори за јавна набавка ќе значи дека економскиот оператор  на кого му 
е изречена оваа споредна казна ќе треба да биде исклучен од постапката доколку поднел 
понуда или пријава за учество во истата, се јави потреба од соодветна интервенција во 
Законот за јавните набавки во делот кој ја пропишува личната состојба на економскиот 
оператор.
 Од наведените причини, Бирото до министерот за финансии ги предложи овие измени 
и дополнувања на Законот за јавните набавки.

 1.3 Подзаконски акти
 Со Законот за јавните набавки вкупно се предвидени 14 подзаконски акти, а со цел 
да се олесни неговата имплементација. Во предвидениот рок беа донесени сите предвидени 
подзаконски акти. Имајќи предвид дека со последните измени и дополнувања на законот 
се воведе нов модел на едукација во јавните набавки, како и поради интеграцијата на двата 
електронски системи за јавни набавки, во текот на 2009 година беа донесени четири нови 
правилници, и тоа:
 - Правилник за програмата, начинот на спроведување на испитот, висината на 
  надоместокот, како и формата и содржината на потврдата објавен во 
  Службен весник на Република Македонија бр. 157/09. Со овој правилник   
  се пропишува програмата, начинот на спроведување на испитот, висината 
  на надоместокот, како и формата и содржината на потврдата. Правилникот 
  ја дефинира програмата за обука како програма со два дела и тоа модул за 
  обука на обучувачи за јавни набавки и модул за обука на договорни органи и 
  економски оператори. Имено, во досегашното спроведување на обуките за 
  јавни набавки, Бирото беше нужно упатено на добивање помош и поддршка 
  од субјекти како SIGMA И USAID за организирање на обуките. Со    
  изготвувањето на една ваква програма, Бирото ќе биде способно самостојно 
  да ги организира потребните обуки од областа на јавните набавки. Ова ќе 
  биде овозможено преку самостојно изготвените модули согласно кои ќе се 
  одвива текот на обуките. Преку програмата за обуки на Бирото се очекува 
  зголемување на квалитетот на материјалите и обемот и содржината на 
  обуките;
 - Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за 
  поништување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките со 
  барање за прибирање на понуди објавен во Службен весник на Република 
  Македонија бр.161/09, со кој се пропишуваат стандардните обрасци за 
  постапките со барање за прибирање на понуди, како и евиденцијата за 
  постапките со барање за прибирање на понуди;
 - Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата за  
  доделувањето на договорите за јавни набавки објавен во Службен весник на 
  Република Македонија бр.161/09, со кој се пропишуваат стандардните 
  обрасци за огласите за доделување на договори за јавна набавка, како и 
  известувањата за известувањата за доделувањето на договорите за јавни 
  набавки;
 - Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни 
  набавки објавен во Службен весник на Република Македонија бр.161/09 и
 - Одлука за Изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
  индикативен список на договорни органи  објавена во Службен весник на 
  Република Македонија бр.74/09.
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 Со тоа Бирото во 2009 година целосно го заокружи процесот на изработка на 
подзаконски акти со кои се регулираат и подетално пропишуваат одделни аспекти на 
постапките за доделување на договори за јавна набавка во делот на објавувањето на огласите, 
поништувањата и евиденциите, како и едукацијата за јавни набавки, а кои произлегуваа 
како обврска од законот и се во функција на олеснување на неговата имплементација.
 
 1.4 Тендерски документации и модели на договори 
 Во 2009 година Бирото, во насока на комплетирање на моделите на стандардна 
тендерска документација, изготви и модел на стандардна тендерска документација за 
постапката со преговарање со претходно објавување на оглас. Моделот на оваа стандардна 
тендерска документација е изработен во согласност со Правилникот за содржината на 
тендерската документација со помош на SIGMA. 
 Исто така, тргнувајќи од потребите на договорните органи и економските оператори, 
како и заложбите на Владата на Република Македонија за зголемување на примената на 
информатичките технологии Бирото во соработка со USAID изготви и модели на стандардни 
тендерски документации за постапките во кои е дозволена примената на електронски 
средства за доделување на договорите за јавна набавка.
 Така, покрај моделот на стандардна тендерска документација за отворена постапка 
за стоки која се спроведува преку ЕСЈН, се изработија и моделите на стандардна тендерска 
документација за:
 - постапката со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас преку  
  ЕСЈН;
 - постапката со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас преку  
  ЕСЈН што завршува со е-аукција;
 - постапката со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас во   
  хартија што завршува со е-аукција;
 - отворената постапка која се спроведува во хартиена форма што завршува со  
  е-аукција и 
 - отворената постапка која се спроведува преку ЕСЈН што завршува со   
  е-аукција.

 1.5 Публикации
 Имајќи ги предвид позитивните реакции на договорните органи и економските 
оператори од трите брошури кои беа изготвени минатата година, а кои беа во насока на 
запознавање на јавноста со новините во домашното законодавство за јавни набавки, Бирото 
во 2009 година, пристапи кон изготвување на нови брошури. Истите се однесуваат на:
 - Прирачник за утврдување на способноста на економските оператори во   
  постапките за доделување на договори за јавни набавки;
 - Прирачник за доделување на неприоритетни („Б“) услуги и
 - Рамковни спогодби - Регулативи и искуства во ЕУ.
 Прирачникот за утврдување на способноста на економските оператори во постапките 
за доделување на договори за јавни набавки беше составен со помош на SIGMA. Целта на 
овој прирачник е на договорните органи да им се обезбедат насоки во однос на тоа:
 - како да се одредат и применат критериумите за утврдување на способност  
  на економските оператори во постапките за доделување на договори за   
  јавни набавки;
 - како да оценат дали економскиот оператор заинтересиран за учество во   
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  постапката ги исполнува тие критериуми и
 - како договорните органи да се справат со процесот на квалификување и  
  избор на економски оператори во различните постапки за доделување на   
  договори за јавни набавки.
 При тоа, во прирачникот се анализираат горенаведените прашања од перспектива на 
ЕУ, но и од апект на македонските прописи за јавни набавки.
 Прирачникот за доделување на неприоритетни („Б“) услуги е од големо значење за 
подобрување на капацитетите на лицата во стручните служби кај договорните органи за тоа 
како да доделуваат договори за јавни набавки чиј предмет, во контекст на законодавството 
на Европската Унија, се услуги што се нарекуваат „неприоритетни“ услуги или „Б-услуги“, 
а од аспект на македонскиот систем за јавни набавки се спомнуваат во членот 17 став 1 
алинеја 2 од Законот за јавните набавки и во новата Уредба за услугите кои се предмет на 
договорите за јавни набавки на услуги. Ниту законодавството на ЕУ, ниту пак македонското 
законодавство не дефинираат конкретна постапка што треба да се применува за доделување 
на овие договори. Сепак, таквите договори кога се доделуваат во земјите членки на ЕУ, 
подлежат на неколку одредби извлечени од законодавството на ЕУ – Директивите за јавните 
набавки, ако нивната вредност е еднаква или надминува одредени прагови утврдени со 
Директивите и исто така мора да се доделуваат со почитување на одредбите од примарното 
законодавство на ЕУ и од неговите фундаментални принципи. 
 Во Упатството за Рамковни спогодби - Регулативи и искуства во ЕУ се укажува на 
предностите кои ги имаат рамковните спогодби, како се регулирани со Директивите на ЕУ, 
а истовремено се разгледува и практичната страна на рамковните спогодби. 
 Сите прирачници се на располагање во електронско издание кое е достапно без 
надомест на веб страницата на Бирото за јавни набавки.
 Како дополнување на техничката работа во врска со интеграцијата на двата 
електронски система за јавни набавки, во ноември 2009 година Бирото поддржано од 
USAID Проектот за е-Влада изработи и испечати две брошури за специфични аспекти од 
користењето на ЕСЈН, а со цел олеснување на неговото користење. Едната брошура се 
однесува на начинот на користење на кориснички имиња и лозинки во ЕСЈН, а другата на 
начинот на пополнување на е-формулари и прикачување на е-документи во ЕСЈН. Брошурите 
беа испечатени во 4.000 примероци – по 2.000 примерока од секоја брошура, и истите беа 
дистрибуирани за време на многубројните обуки и промотивни настани одржани при крајот 
на годината.

 1.6 Изготвени мислења за примена на Законот за јавните набавки
 Во 2009 година од страна на субјектите на кои се однесува примената на Законот за 
јавните набавки како и од страна на економските оператори, до Бирото се пристигнати вкупно 
490 барања на мислења за примена на законот и подзаконската регулатива. Договорните 
органи и економските оператори правото да побараат мислење и совет од Бирото покрај 
преку официјални дописи го користат и преку контакт формата достапна без надомест на 
веб страната на Бирото. На истите во целост e одговорено во пропишаниот рок.
 Од извршената анализа за тоа на кои делови од законот најчесто се однесувале 
доставените барања на мислење до Бирото, може да се заклучи дека тоа се деловите од 
законот кои се воведени како новина во домашното законодавство. Така, прашањата за 
појаснување и давање мислење по одредени законски одредби во 2009 година најчесто се 
однесувале на:
 - прашања за тоа како да се набавуваат неприоритетните услуги (со акцент на   
  хотелски и угостителски услуги, услуги за превод, привремени вработувања и сл.);
 - правото на учество во постапките за  доделување на договори за јавна 
  набавка, особено во поглед на правото за ангажирање и учество на    
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  подизведувачи;
 - начинот на доставување, враќање и исполнетост на условите за наплата на 
  гаранцијата на понудата и гаранцијата за квалитетно извршување на   
  договорот;
 - условите согласно кои договорниот орган може да ги примени постапките со 
  преговарање со и без претходно објавување на оглас; 
 - постапката со барање за прибирање на понуди со и без објавување на оглас, 
  во поглед на вредносните прагови, поедноставената тендерска 
  документација, потребната документација за докажување на способноста, 
  начинот на водење на полугодишната евиденција за извршените набавки 
  преку овие постапки и сл.;
 - спроведувањето на рамковните спогодби; 
 - прашања поврзани со критериумите за утврдување на способност во однос 
  на видовите документи кои се доставуваат и критериумите за доделување 
  на дооговорот за јавна набавка во однос на елементите на критериумот 
  економски најповолна понуда кои договорниот орган може да ги примени;
 - исполнетоста на условите за поништување на постапката;
 - запознавање со е-аукциите и како истите се спроведуваат. Прашањата 
  најчесто се однесуваат на членовите 121-128 од законот, осносно како се 
  прави е-аукција, за нејзиниот тек, дали може да се користи кога критериум е 
  економски најповолна понуда, дали се смета дека е спроведена е-аукција и 
  во услови кога таа е откажана (ова во смисла на измените на законот и 
  обврската процент од проценетата вредност на договорите да се прави со 
  е-аукција), дали само ако има една поднесена понуда во постапката која 
  завршува со е-аукција треба да се спроведе и фазата на е-аукцијата и сл.;
 - прашања во однос на јавното отворање и продолжување на постапката кога  
  до договорниот орган има пристигнато само една понуда;
 - кои се случаите во кои исклучоците од законот може да се применуваат;
 - прашања во однос на овластеното лице за донесување на годишниот план за  
  јавни набавки;
 - прашања за тоа како се применуваат одредбите од законот кои дозволуваат  
  зголемување на количините на основниот договор;
 - прашања за тоа кога може да се спроведе групна набавка согласно со член  
  24, пред се во однос на тоа кој се може да биде член на групата договорни  
  органи (каков услов треба да биде исполнет) и што се треба да регулира   
  меѓусебниот договор за групна набавка;
 - прашања за начинот на постапување во случаи кога понудените цени го   
  надминуваат износот на средства потребни за реализација на договорот   
  утврдени со одлуката за јавна набавка и дали таквите понуди се сметаат за  
  неприфатливи понуди;
 - како економскиот оператор може да го реализира увидот во  
  документацијата од понудите на другите економски оператори со цел   
  подготвување на својата жалба и
 - кои се лица можат да бидат членови на комисиите за јавни набавки, односно  
  дали тоа мора да бидат единствено вработените кај договорниот орган.
 Преку контакт формата на веб сајтот на Бирото се добиени околу 512 прашања од 
страна на институции, јавни претпријатија, економски оператори и поединци кои се однесуваа 
на начинот на примената на одделни одредби од законот или пак барање на определени 
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начини на постапување по дадени ситуации. Просечното време на одговор на овие прашања 
е помалку од еден работен ден. Темите на кои истите се однесуваат се слични со темите на 
прашањата поставени преку официјалните дописи. 
 Истовремено, Бирото секојдневно е отворено за комуникација со јавноста преку 
телефонска линија каде на договорните органи и економските оператори им обезбедува 
стручна помош преку одговори на поставени прашања поврзани со законската регулатива 
за јавните набавки и нејзината практична примена.

 1.7 Информации од јавен карактер
 Во периодот од 01.01.2009 до 31.12.2009 година Бирото како имател на информации 
од јавен карактер постапи по вкупно 4 поднесени барања за пристап до информации од 
јавен карактер. Предмет на овие барања е вкупниот број на склучени договори за јавни 
набавки на стоки, услуги и работи во текот на 2008 година, како и која е вредноста на секој 
договор поединечно.
 Исто така, предмет на барањата за пристап до информации од јавен карактер кои 
ги доби Бирото во 2009 година беа податоците во врска со јавните набавки на услуги за 
кампањи спроведени од Владата на Република Македонија во текот на изборната кампања 
во 2009 година, но и сите други за кои на веб страната на Бирото има информација дека 
договорите биле потпишани во периодот додека траела изборната кампања.
 На сите поднесени барања за пристап до информации од јавен карактер беше 
одговорено позитивно со известувања и не беше одбиено ниту едно од примените барања 
за пристап до информации од јавен карактер согласно со член 6 од Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер.
 Воедно, против одлуките на Бирото по постапките за добивање на информации од 
јавен карактер во 2009 година не беа вложени приговори од барателите на информациите 
од јавен карактер, ниту беа поведени управни спорови од барателите на информациите од 
јавен карактер.

 1.8 Претставки
 Имајќи ги предвид одредбите од Законот за постапување по претставки и предлози 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Правилникот за начинот на 
постапување по претставките и предлозите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.2/09), Бирото за јавни набавки именуваше овластено лице за постапување по претставки 
и предлози.
 Доставените претставки до Бирото за јавни набавки се однесуваа на начинот на 
работа на Државната комисија за жалби по јавни набавки, како и на договорните органи. 
Поради ненадлежност за постапување по доставените претставки подносителите на истите 
беа известени дека е потребно да се обрататат до надлежните органи за чие работење 
претставките се однесуваат.

 1.9 Пишани интерни процедури на Бирото
 Бирото во 2009 година како дел од активностите за изготвување на пишани интерни 
акти со правила за постапување за вработените при извршување на своите надлежности 
и работни задачи изготви сет на пишани процедури. Со пишаните процедури поблиску се 
регулираат одредени аспекти и временски рокови, како и самиот тек на процедурата за 
извршување на активностите, вклучително и поделбата на должностите при извршување на 
конкретната активност. 
 Активности за кои беа изготвени пишани процедури од делокругот на надлежности 
на Бирото се:
 - Подготовка на нацрт на закон и подзаконски акти, чија цел на процесот е 
  подготовка на закон и подзаконски акти;
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 - Давање на мислење согласно со законот за јавните набаки преку контакт 
  формата на БЈН, чија цел на процесот е давање на мислење во врска со 
  одредбите и примената на Законот за јавните набавки со цел обезбедување 
  на совети и помош на договорните органи и економските оператори преку 
  контакт формата на Бирото;
 - Давање на мислење согласно со ЗЈН, чија цел на процесот е давање на 
  мислење во врска со одредбите и примената на Законот за јавните набавки 
  со цел обезбедување на совети и помош на договорните органи и    
  економските оператори;
 - Процедура на реализација на набавка и исплата на фактури, чија цел на 
  процесот е реализација на потребата за набавки и исплата на фактури по 
  реализираната набавка;
 - Процедура на Реализација на програмата за едукација на јавните набавки;
 - Процедура на Изготвување на програма за едукација на јавните набавки;
 - Процедура на изготвување на прирачници за примена на Законот за јавните  
  набавки;
 - Процедура за соработка со меѓународни органи и други релевантни 
  институции, чиај цела на процес е изготвување на платформа за соработка  
  со меќународни органи и други релевантни институции;
 - Процедура на изготвување на извештаи за Националната програма за   
  усвојување на правото на ЕУ (НПАА);
 - Процедура за организирање национални и меѓународни семинари и 
  конференции за јавните набавки;
 - Процедура на одржување /ажурирање на веб-порталот на БЈН, чија цел на   
  процесот е одржување и ажурирање со нови содржини, форми и новости на  
  веб порталот на Бирото;
 - Процедура на изготвување на мислења за користење на ЕСЈН, чија цел   
  на процесот е изготвување на мислење за корисење на електронскиот   
  сиситем за јавни набавки;
 - Процедура на регистрација на договорните органи и економските оператори 
  на ЕСЈН, чија цел на процесот е регистрација на договорните органи и   
  економските оператори на ЕСЈН со цел негово користење;
 - Процедура на објавување на известувањата на ЕСЈН И идентификација на 
  неправилности, чија цел на процесот е објава на известувањата за склучени 
  договори и евиденциите на барањата за прибирање на понуди, констатирање 
  на неправилности и контакт со договорните органи за нивна исправка;
 - Процедура на изготвување на годишен извештај на БЈН, чија цел на процесот 
  е изготвување на Извештајот за работењето на Бирото за јавни набавки и   
  анализа на системот на јавните набавки на годишно ниво;
 - Процедура на изготвување на различни видови на извештаи (полугодишни, 
  квартални, ад – хок), чија цел на процесот е изготвување на различни типови 
  на извештаи за потребите на Бирото и за останати субјекти;
 - Процедура на Изготвување на фактури и следење на реализацијата на 
  побарувањата, чија цел на процесот е изготвување на фактурите и 
  намирување на побарувањата на Бирото и
 - Процедура на изготвување на е-билтен, чија цел на процесот е изготвување 
  на е-билтенот и негово објавување на веб страната на Бирото.
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2.	 Биро	за	јавни	набавки

 2.1 Надлежности, организација и структура

 Бирото за јавни набавки е правно лице во состав на Министерството за финансии кое 
ги врши работите во врска со развојот на системот на јавните набавки, како и обезбедувањето 
на рационалност, ефикасност и транспарентност во спроведувањето на јавните набавки. 
 Започнувајќи од 01.09.2009 година Бирото доби својство на правно лице. Со самото 
добивање на својство на правно лице беше потребно да се направи нова организациона 
структура со цел да се опфатат сите надлежности на Бирото, како и посебни одделенија за 
самостојно работење.
 Организациската поставеност на Бирото до септември 2009 година беше со два 
сектора, секој од нив со по две одделенија. 
 Во септември 2009 година беше донесен новиот Правилник за систематизација на 
работните места во Бирото, како и новиот Правилник за организација и работа во Бирото, со 
што е извршена измена на бројот на одделенијата во секторите и беше оформено уште едно 
самостојно одделение. Исто така беа додадени уште две нови работни места на државни 
советници.
 Секторот за нормативна дејност, обуки и меѓународни односи е составен од три 
одделенија и тоа:
 - Одделение за европски прашања и меѓународни односи, 
 - Одделение за нормативно-правни работи и 
 - Одделение за обуки. 
 Во Секторот за следење на системот за јавните набавки и управување со ЕСЈН, исто 
така има три одделенија, и тоа:
 - Одделение за проверка, анализа и изготвување на стастистички извештаи, 
 - Одделенеие за управување со ЕСЈН и поддршка на ИКТ и 
 - Одделение за материјално и финансиско работење. 
 Како самостојно одделение беше оформено Одделението за човечки ресурси, 
поради потребата за управување со човечки ресурси, што во претходниот период беше 
спроведувана од страна на Министерството за финасии. Подолу е даден графички приказ 
на организационата поставеност на Бирото.
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 Заклучно со 2009 година, вкупниот број на вработени во Бирото изнесуваше 11 , од  
 кои:
 - 4 дипломирани правници, 
 - 3 дипломирани економисти,
 - 1 дипломиран градежен инженер, 
 - 2 ИТ инженери и
 - 1 административен работник.
 Во 2009 година беа засновани и два нови работни односи на неопределено време и 
тоа еден дипломиран правник и еден дипломиран електро инженер.
 Во иднина зајакнувањето на административниот и институционалниот капацитет на 
Бирото ќе остане значаен чекор кој ќе се презема за приспособување на административниот 
систем потребен за функционирање на законодавството за јавни набавки.

 2.2 Институционален/административен капацитет
 Покрај  Правилникот за организација и систематизација на работни места и Правилникот 
за организација и работа на Бирото, за потребите на Бирото, а со цел организирање на 
документацијата, се донесе и План на архивски знаци за распоредување на актите, како и 
Листа на архивската граѓа од трајна вредност и Листа на документарен материјал со рокови 
на негово чување.
 Кон крајот на 2009 година беа донесени и упатства, наредби и правилници за 
работата во Бирото, како што се Упатството за постапување при поднесување на барање за 
службено патување во странство, Правилата и процедурите за работното време, Правилник 
за однесување на вработените во Бирото за јавни набавки како и други акти со кои работата 
во Бирото се одвива непречено. 

 2.3 Стручно оспособување на вработените
 Имајќи предвид дека едно од поглавјата за кои ќе се водат преговори за пристап во ЕУ 
е и поглавјето за јавните набавки, од особено значење е зајакнувањето на административниот 
капацитет на вработените во Бирото кои се задолжени за следење и развој на домашниот 
систем на јавни набавки, но и за негово унапредување. 
 Човечките ресурси претставуваат еден од основните елементи во секоја институција. 
Добро обучени, компетентни, мотивирани и посветени вработени имаат значајна улога во 
постигнување на висок квалитет при извршување на работните задачи. Заради тоа, Бирото 
ќе продолжи во иднина да го гради статусот на атрактивна институција која нуди на своите 
вработени соодветни услови и напредок во работењето. Во насока да обезбеди одржлив 
систем за управување со човечките ресурси, како квалитативно, така и квантитативно, 
се преземаат низа активности во насока на обезбедување на континуиран развој на 
професионалните и стручни способности на вработените преку посета на семинари, обуки, 
посета на институции и размена на искуства со стручни лица кои работат на јавните 
набавки. 
 Во 2009 година, вработените во Бирото ги посетија следниве обуки:
 - Работилница за развојот на решенијата поврзани со електронските јавни 
  набавки согласно со Директивите на ЕУ. На оваа работилница, им беше 
  дадена можност на вработените од Бирото да се запознаат со системот на 
  јавните набавки во другите земји - членки на ЕУ;
 - Обука на службени лица за посредување на информации од јавен карактер;
 - Семинар за инструментите за претпристапна помош - TAIEX; 
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 - Проектот на Е-Влада во Македонија и најдобрите практики на ЕУ    
  (словенечко  искуство);
 - Работилница за воведување на постапки за набавка (ставање во промет) на 
  зелени производи и технологии во РМ - можности, пречки и чекори во 
  иднина. Иницијативата за организирање на оваа работилница доаѓа од  
  холандското Министерство за градба, просторно планирање и животна 
  средина; 
 - Класификација на јавните податоци, јавна администрација и Европска унија,  
  организирана од страна на Агенцијата за државни службеници;
 - Менаџирање и одржување на Microsoft Windows Server 2003 Environment; 
  имплементирање и администрирање на интернет - информациски услуги (IIS) 
  6.0 за Windows Server 2003; одржување на Microsoft SQL Server 2005 
  Database; имплементирање на Microsoft SQL Server Database, CISKO курсеви, 
  поддржани од USAID;
 - Правната заштита во јавните набавки во ЕУ и земјите кандидати за членство 
  во ЕУ, организирана во соработка со SIGMA; 
 - Состанок на панелот за разгледување на SIGMA проектот за обука во 
  јавните набавки за земјите од ИПА, организирана од страна на SIGMA; 
 - Семинар за набавка на стоки и работи и селекција на консултанти, 
  организиран од страна на Светска банка;
 - Форум за јавните набавки, организиран од страна на Светска банка;
 - Втора интернационална конференција - Преглед на јавните набавки и 
  системот на правна заштита организирана од страна на SIGMA; 
 - Семинар за јавните набавки организиран од страна на Проектот за 
  спречување на корупција;
 - Семинар за примена на одредбите на ЗОУП организирана од страна на 
  Министерство за правда;
 - Обука на македонското судство за европското и националното 
  законодавство за јавни набавки организирана од страна на Академијата за  
  обуки на судии и јавни обвинители и ГТЗ;
 - Семинар за постапки по јавни набавки организирана од страна на 
  Академијата за обуки на судии и јавни обвинители и ГТЗ;
 - Семинар за антикорупциски мерки кој се одржа во Белгија; 
 - Работилница за договорите за јавна набавка на СТО која се одржа во   
  Австрија;
 - Состанок на панелот за разгледување на SIGMA проектот за обука во 
  јавните набавки за земјите од ИПА кој се одржа во Р Франција; 
 - Студиска посета на институциите одговорни за јавните набавки во Франција  
  организирана од страна на ЕК - ТАIЕX;
 - Пилот обука за тестирање на модулите за обука за јавни набавки за земјите 
  од ИПА организирана од страна на SIGMA;
 - Студиска посета посветена на јавните набавки во Германија, организирана 
  од страна на Баварското Министерство за економија, инфраструктура,   
  транспорт и технологија и
 - Две 3-дневни обуки за ЕСЈН за претставниците од Бирото во организација на 
  Проектот за е-Влада на USAID, Програма за кадровски и институционален   
  развој одржан во Битола.
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 Преку редовното присуство на обуки и настани поврзани со стручни усовршувања во 
областа на јавните набавки, Бирото во континуитет одржува завидно ниво на административен 
капацитет со цел навремено и квалитетно реализирање на работните задолженија.

 2.4 Спроведување на обуки
 Поставената цел - професионализација и јакнење на стручниот кадар од областа на 
јавните набавки има важна улога за подобрување на ефикасноста на системот на јавните 
набавки. Обуките претставуваат клучна активност при остварување на оваа функција, 
така што Бирото голема важност придава при исполнување на оваа активност, јавувајќи 
се како иницијатор, помагач и координатор на обуките во областа на јавните набавки 
наменети за договорните органи и економските оператори. Сепак, професионализацијата 
и јакнењето на капацитетот на специјализираниот стручен кадар не се ограничува само на 
обуки и истражување на потребите од стручно доусовршување, туку остварувањето на оваа 
функција обезбедува многу поширок пристап и предизвик. 
 Конкретно, со членот 6 од измените и дополнувањата на законот се дополнува 
членот 14 од законот во насока на зголемување на обврските на Бирото при подготовка и 
спроведување на едукација за јавните набавки.
 Со тоа се создаде можност за зајакнување на административните и институционални 
капацитети на договорните органи и економските оператори за правилна примена на правната 
рамка преку организирање и одржување на што поголем број обуки за субјектитете кои се 
должни да го применуваат законот, како и за економските оператори кои учествуваат во 
постапките за доделување на договори за јавни набавки.
 Со измените и дополнувањата на законот во Република Македонија се воведува 
системски пристап на едукацијата во јавните набавки и сертификација на професионалци 
кои работат во ова поле. Едукацијата претставува еден од клучните приоритети на Бирото 
бидејќи зајакнувањето на капацитетите на договорните органи и економските оператори е 
препорака на Европската комисија во нејзините извештаи за напредокот на земјата.
 За таа цел Бирото го изработи Правилникот за програмата, начинот на спроведување 
на испитот, висината на надоместот, како и формата и содржината на потврдата и 
учествуваше во формирање на Центарот за обука за јавните набавки во соработката со 
USAID Проектот за деловно опкружување и Програмата за човечки и институционален равој, 
како и со Правниот факултет “Јустинијан Први”. Во вториот квартал од годината Центарот 
за обука и практично започна со работа преку имплеметирање на програмата за обука на 
обучувачи.
 Во соработка со Проектот за е-Влада финансиран од USAID, беа одржани вкупно 31 
обука, од кои 24 обуки за договорни органи и 7 за економски оператори за презентирање 
на функционалностите и можностите кои ги нуди ЕСЈН. На овие обуки присуствуваа 1.909 
претставници од различни договорни органи и економски оператори. 
 Бирото во 2009 година ги организираше следниве обуки:
 - Презентација на моделот на договор при набавака на ИКТ услугите. Оваа 
  обука Бирото ја одржа во соработка со Министерство за информатичко   
  општество; 
 - 13 еднодевни обуки на договорните органи за успешно користење на ЕСЈН 
  во соработка со USAID, проектот на Е- Влада. На оваа обука присуствуваа  
  1151 лице;
 - 6 еднодевни обуки на економските оператори за успешно користење на ЕСЈН 
  во соработка со USAID, проектот на Е- Влада. На оваа обука присуствуваа  
  526 лица;
 - Јавните набавки и тимско менаџирање, организирано во соработка со 
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  SouthEast PARTNERS;
 - Обука на договорните органи за Законот за јавните набавки, за правните 
  лекови и за успешно користење на ЕСЈН. Обука одржана во соработка со 
  USAID проектот на Е- Влада;
 - Примена на Законот за јавните набавки и тендерските документации 
  (економски оператори). Организирана во соработка со Сојуз на стопански   
  комори на Македонија. На оваа обука присуствуваа 47 лица;
 - 2 Курса за менаџмент и лидерство во здравството, организиран по барање на  
  Министерството за здравство од страна на Медицинскиот факултет;
 - Работилница од областа на јавните набавки, системот на плати, надоместоци, 
  наградувања, оценување на државните службеници и јавната финансиска 
  контрола. Оваа работилница е организирана од страна на Здружение на 
  финансиски работници за локалните самоуправи и јавните претпријатија. На 
  оваа обука присуствуваа 100 лица;
 - Обука за видовите на постапки за доделување на договор за јавна набавка;
 - Искуства за земјите-членки во примената на Рамковните спогодби, Семинар  
  одржан во соработка со SIGMA. На оваа обука присуствуваа 40 лица;
 - Обуки на договорните органи за Законот за јавните набавки, за правните   
  лекови и за успешно користење на ЕСЈН;
 - Обука за Централните тела за набавки - искуства од ЕУ, организирана во   
  соработка со SIGMA;
 - 10 еднодевни обуки на договорните органи за интегриран ЕСЈН. На оваа 
  обука присуствуваа повеќе од 154 лица;
 - Презентација на ЕСЈН во Атина во организација на Проектот за е-Влада на  
  USAID и Бирото за јавни набавки на кој присуствуваа 50 учесници;
 - Дводневна обука за претставници од МВР, МО, ЦУК, АР и Државна комисија  
  за жалби во организација на Бирото и Проектот за е-Влада на USAID за 50  
  учесници;
 - Еднодневна обука за ЕСЈН за претставници од Машинскиот факултет во   
  организација на Бирото и Проектот за е-Влада на USAID;
 - Специјализирана обука за претставници од ЈП Државна лотарија на 
  Македонија за спроведување на е-Аукции во организација на Бирото 
  и Проектот за е-Влада на USAID;
 - Специјализирана обука за претставници од Општина Аеродром за 
  спроведување на е-Аукции во организација на Бирото и Проектот за е-Влада  
  на USAID и
 - Специјализирана обука за економски оператори потенцијални учесници на 
  аукции во организација на Бирото и Проектот за е-Влада на USAID за 50   
  учесници.
 Темите кои беа обработувани на презентациите и обуките се однесуваа на одредбите 
од Законот за јавните набавки и подзаконските акти, како и добрите практики во јавните 
набавки, а со цел оспособување на стручните лица од областа на јавните набавки за примена 
на ЕСЈН.
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 2.5 Програма за обука на обучувачи за јавни набавки
  Во периодот март-ноември 2009 година за прв пат во Република Македонија се 
реализираше првиот циклус на Програмата за обука и сертификација на обучувачи за јавни 
набавки во организација на Бирото. 
 Програмата за обука и сертификација на обучувачи за јавни набавки, како проект 
Бирото ја осмисли, започна и разви во соработка со USAID Проектот за деловно опкружување 
и Програмата за човечки и институционален равој. Обуката се одржа во просториите на 
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
 Причините поради кои беше започнат овој проект за обука и сертификација на 
обучувачи за јавни набавки е потребата за пополнување на празнината во домашниот 
систем за јавни набавки поврзана со недостатокот од обучен кадар специјализиран за 
проблематиката на јавните набавки, како од јавниот така и од приватниот сектор. Со тоа 
главната интенција на овој проект кој ќе продолжи и во иднина е формирањето на мрежа 
на обучувачи кои стекнатите знаења ќе ги споделат со други лица преку обуки. Ваквото 
делување неминовно ќе го зајакне внатрешниот административен потенцијал на договорните 
органи и економските оператор потребен за на квалитетен и ефикасен начин да се одговори 
на предизвиците кои ги носи практичното реализирање на јавните набавки.
 Иако потребата од една ваква програма преку која ќе се обучуваат кадри од 
најразлични профили за правилно и ефикасно спроведување на јавните набавки беше 
одамна детектирана, единствено преку добиената законска основа истата можеше да се 
реализира. Така, со донесувањето на Правилникот за програмата, начинот на спроведување 
на испитот, висината на надоместокот, како и формата и содржината на потврдата, обуките 
за обучувачи, како и обуките на договорни органи и економски оператори добија своја 
практична операционализација.
 Активностите во рамки на програмата се реализираа преку предавања од предавачи 
од Бирото, Правниот факултет и USAID на теми за уставното и облигационото право, 
законската рамка за јавни набавки во земјата и ЕУ, спроведување на постапките за 
доделување на договори и примена на системот на правна заштита, проследени со примери 
за практични вежби и примена на добрата меѓународна пракса во оваа област. 
 Предавањата се одржаа во два циклуса, од кој првиот во периодот од 09.04.2009 
година до почетокот на јули, додека вториот од првата половина на септември до почетокот 
на октомври 2009 година. Циклусот на обука успешно беше завршен со полагање на завршен 
испит од страна на кандидатите за обучувачи за јавни набавки и нивно сертифицирање. 
По завршувањето на првиот циклус на обуки за обучувачи беа сертифицирани вкупно 48 
обучувачи за јавни набавки.
 Главната придобивка која се доби од успешното имплементирање на програмата 
е воспоставувањето на стабилен и експертски тренинг центар како база за обучен и 
сертифициран кадар за јавни набавки, кој ќе делува согласно однапред утврден план за обуки 
за јавни набавки и кој на највисоко ниво ќе обезбеди професионални обуки и образование за 
јавните набавки. 
 Со оглед на успехот постигнат од првиот циклус на обуки на обучувачи за јавни набавки 
Бирото планира и дополнителни обуки за обучување на обучувачи за јавни набавки со цел 
проширување на мрежата на обучени обучувачи за јавни набавки. Согласно законските 
одредби секој договорен орган кој има определен обем на јавни набавки ќе треба да има 
вработено лица сертифицирани од Бирото задолжени да ги спроведуваат постапките за 
доделување на договори за јавни набавки.
 Паралелно со овие активности се опреми и современа училница во просториите на 
Бирото каде ќе се одржуваат обуките за јавни набавки за договорните органи и економските 
оператори, што е клучен предуслов за организирање на квалитетна програма за обука. 
Капацитетот на училницата е 25 слушатели за кои се обезбедени и посебни технички и 
просторни услови за посета на обуките.
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3.	 Правна	заштита	во	постапките	за	доделување
	 на	договори	за	јавна	набавка1 
 
 Државната комисија за жалби по јавни набавки која ја замени Комисијата за жалби по 
јавни набавки на Владата на Република Македонија, беше формирана на 04.11.2008 година, 
а започна со работа од 26.11.2008 година.
 Со оглед дека 2009 година е првата целосна година во која функционира Државната 
комисија, согласно со Годишниот извештај за работа на Државната комисија за 2009 година 
не може да се прави споредба на работењето со претходни години.
 Но, и покрај тоа што е помината една календарска година, системот на правна 
заштита во постапките за доделување на договори за јавна набавка е нов и во периодот 
што следи потребно е дополнително зголемување на напорите насочени кон зајакнување 
на административните капацитети на Државната комисија за постапување во жалбените 
постапки. Во оваа насока потребно е да се внимава на запазувањето на законскиот рок 
за одлучување по поднесената жалба, како и давањето доволно детално и издржано 
образложение согласно изнесените факти и наоди во жалбената постапка во решенијата на 
Државната комисија за економските оператори да можат недвосмислено да разберат како и 
зошто е донесена таква одлука од Државната комисија. Преку ова се влијае на зголемување 
на довербата на сите инволвирани страни во системот на јавните набавки во земјата.
 Во овој дел од извештајот даден е приказ на добиени и решени предмети во постапките 
за доделување на договори за јавна набавка за 2009 година.
 Во 2009 година до Државната комисија за жалби по јавни набавки пристигнати се 
вкупно 1044 предмети од кои решени се 996 предмети додека нерешени предмети поради 
некомплетна документација се 48 предмети.
 Од тие Државната комисија има решено вкупно 996 жалбени предмети, од кои 960 
се жалбени предмети по кои Државната комисија одлучувала, додека 26 предмети се 
жалбени предмети во кои само констатирала дека првостепените - договорните органи 
самите постапиле односно го искористиле овластувањето од член 221 од Законот за јавните 
набавки и самите ги корегирале незаконитите одлуки или дејствија. 
 Структурата на предмети според одлуката која е донесена е следнава:
 - одбиени жалби - 429, 
 - уважени жалби - 249, 
 - отфрлени жалби - 151, 
 - повлечени жалби - 105, 
 - жалби уважени од договорните органи - 26.
 Во 2009 година против Решенијата на Државната комисија се започнати вкупно 50 
управни спорови од кои:
 - 13 тужби биле уважени, 
 - 23 тужби биле одбиени, 
 - 11 тужби биле отфрлени и
 - во 3 случаи постапката по тужба била запрена. 
  Во овој дел Бирото укажува на потребата да се воспостави механизам за размена 
на донесените пресуди и решенија од страна на Управниот суд помеѓу Бирото и Државната 
комисија, за да може Бирото да ја има предвид праксата која произлегува од донесените 
пресуди и решенија. Ова е значајно бидејќи Бирото спроведува бројни обуки преку кои 
разменува искуства за практичното спроведување на постапките со договорните органи и 
економските оператори. 
1 Статистичките податоци се превземени од Годишниот извештај за работата на Државната комисија за жалби по 
јавни набавки за 2009 година, број 01-84/1 од 22.03.2010 година
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Констатирани нерегуларности во постапките при вршењето на ревизија

4.	 Констатирани	нерегуларности	во	постапките	за	доделување		
	 на	договори	за	јавна	набавка	при	вршењето	на	ревизија2 
 
 Согласно своите законски надлежности при вршењето на ревизијата на субјектите кои 
подлежат на Законот за државната ревизија („Службен веник на Република Македонија“ бр. 
65/97, 70/01, 31/03, 73/04, 70/06 и 133/07)   Државниот завод за ревизија во 2009 година има 
спроведено редовна ревизија врз постапките за доделување на договори за јавна набавка 
и договорите за јавна набавка спроведени и склучени во текот на 2008 и 2009 година. 
 Откриените нерегуларности при извршената ревизија се класифицирани во неколку  
 групи и тоа:
 - неспроведени постапки за доделување на договори за јавна набавка;
 - во делот на реализацијата на договорите за јавна набавка. Ова е 
  набљудувано од аспект на надминување на договорената вредност од 
  договор за јавна набавка од понудената;
 - отсуство на внатрешни процедури и механизми преку кои договорниот орган  
  ќе го следи извршувањето на договорот;
 - слабости во фазата на реализација на склучените договори;
 - во фазата на евалуација на понудите и давањето предлог за избор на 
  најповолен понудувач;
 - при донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач. 
  Недоследностите во овој дел се однесуваат на неправилна примена на 
  методологијата за распределба на бодовите;
 - при изготвување на конечните ранг листи;
 - неправилности при донесувањето на планот за јавни набавки, отсуство на 
  законски пропишаните елементи;
 - составувањето на договорите за јавна набавка со тоа што се склучуваат 
  договори кои не ги содржат задолжителните елементи на еден договор;
 - внесувањето на услови во договорите спротивни на условите во тендерската 
  документација и понудата на најповолниот понудувач;
 - подготовка на тендерската документација со која не секогаш обезбедуваат  
  целосни точни и прецизни информации за спроведувањето на постапката или  
  истата не ги содржи задолжителните елементи и
 - практикувањето на договорните органи да не носат одлука за јавна 
  набавка или да носат одлуки кои не ги содржат задолжителните елементи од  
  законот.

2 Податоците се превземени од дописот на Државниот завод за ревизија бр.14-364/2 од 23.04.2010 година
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5.	 Статистички	податоци	за	спроведените	постапки	и	за	
	 склучените	договори	за	јавни	набавки

 5.1 Анализа на статистичките податоци за спроведените постапки и 
  склучените договори за јавни набавки
 Бирото за јавни набавки ги обработува и анализира податоците за јавни набавки 
и редовно изготвува годишен извештај, а по потреба, квартални и месечни извештаи од 
областа на јавните набавки. Во понатамошниот текст е даден детален приказ на пазарот 
на јавните набавки во Република Македонија за периодот на 2009 година. Податоците се 
категоризирани по разни параметри и видови, со цел подобро да се согледа состојбата во 
областа на јавните набавки, финансиските текови и импликациите од јавната потрошувачка 
од страна на договорните органи. 
 Предмет на анализа на податоците во овој извештај се сите огласи за доделување на 
договор за јавна набавка, конкурси за избор на идејно решение и  сите договори склучени за 
јавни набавки во дадениот период. 
 Сите прибрани податоци се анализираат со употреба на новиот модул за следење 
и статистички приказ на трендовите во јавните набавки, имплементиран на интегрираниот 
електронски систем за јавни набавки. Со започнувањето на користењето на интегрираниот 
електронски систем за јавни набавки, Бирото управува со значителна база на податоци и 
е во можност да изготвува детални анализи за пазарот на јавните набавки во Република 
Македонија. Базата на податоци за состојбите, трендовите и параметрите за областа 
на  јавните набавки е единствена од ваков вид во Република Македонија и ги отсликува 
целокупните и реални случувања во областа на јавните набавки во земјава. Податоците 
за јавните набавки во 2009 година даваат најреална слика за обемот на јавните набавки 
во однос на износите за претходните години бидејќи сега, поради самата поставеност на 
системот за огласи и известувања, и обврската на договорните органи за користење на 
истиот, направена е база на податоци која ги опфаќа сите договорни органи и нивните 
постапки за јавни набавки. 

 5.2 Општи и споредбени податоци за склучените договори за јавни набавки
 Од базата на податоци на Електронскиот систем за јавни набавки (во понатамошниот 
текст ЕСЈН), можеме да видиме дека во 2009 година се склучени вкупно 22789 договори за 
јавни набавки, во вкупна вредност од 47.713.142.188 денари (со вклучен ДДВ). Вредноста 
на јавните набавки во државата за 2009 година изнесува 12% од БДП на Република 
Македонија. 
 Според податоците со кои располага Бирото, вредноста на склучените договори во 
2009 година, споредено со претходните неколку години е на највисоко ниво и претставува 
зголемување од дури 73% во споредба со претходната година. Состојбата со бројот на 
склучените договори е приближно непроменета (22053 склучени договори минатата година). 
Ако ги разгледаме овие податоци, ќе увидиме дека евидентен е незабележителен раст на 
бројот на склучени договори од една страна, а од друга страна пак имаме висок пораст 
на вкупната вредност на склучените договори. Сепак, ваквото зголемување се должи на 
неколкуте повеќегодишни договори, односно капитални инвестиции на Владата на Република 
Македонија, со висока поединечна вредност (на четирите најголеми договори отпаѓаат преку 
10 милијарди денари) истите ќе бидат подетално прикажани подолу во текстот.
 Во табелата бр. 1 и графиконот бр. 1 даден е споредбен приказ на: бројот и вредноста 
на склучените договори за јавни набавки за последните 3 години, буџетот на Република 
Македонија, БДП и процентот од БДП.
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Табела бр. 1

Година
Буџет на РМ 
(во милиони 

денари)

БДП
(во милиони

денари)

Вредност на 
склучените 

договори (во 
милиони денари)

Вредност 
на јавните 

набавки како 
процент од 

БДП
2007 108,634 353,786 21,842 6%
2008 128,740 398,640 27,553 7%
2009 149,594 406,651 47,713 12%

*Податоците за економските показатели се преземени од веб страната на Министерството за финансии - Сектор Макроекономија 
и Буџет

Графикон бр.1

!

 5.3 Податоци од Огласите за доделување на договори за јавни набавки
 Во 2009 година се објавени 6900 огласи за доделување на договори за јавни набавки, 
од кои 3036 огласи за барање за прибирање на понуди, 3759 огласи за отворена постапка, 
45 огласи за ограничена постапка, 28 за постапка со преговарање со претходно објавување 
на оглас и 32 огласи за конкурс за избор на идејно решение. Во  Табела бр. 2 и Графикон бр. 
2 даден е приказ на бројот на објавени огласи според видот на постапката.
Табела бр. 2

Вид на постапка Број на 
огласи

Барање за прибирање на понуди 3036
Отворена постапка 3759
Ограничена постапка 45
Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас 28
Конкурс за избор на идејно решение 32
Вкупно 6,900
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Графикон бр.2

! Од горенаведените податоци може да се заклучи дека во 2009 година најмногу 
огласи за доделување на договор се објавени со отворена постапка - 3759 и за постапка со 
барање за прибирање на понуди - 3036 огласи. Од ова се гледа дека договорните органи ја 
користат отворената постапка како една од најтранспарентните постапки, а исто така често 
ја користат и постапката со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас за стоки 
и услуги до 20.000 евра и работи до 50.000 евра во денарска противвредност без вклучен 
ДДВ, која е всушност е поедноставена отворена постапка. Во 2008 година се објавени вкупно 
6867 огласи за доделување на договор за јавна набавка, и може да се констатира дека 
нема големо зголемување во бројот на објавените огласи. Исто така, може да се заклучи 
дека споредено со претходната година нема значителни разлики и во видот на спроведени 
постапки за доделување на договор за јавни набавки. Забележуваме мало намалување на 
бројот на објавени огласи за доделување на договори за јавна набавка со спроведување на 
отворена постапка (3961 - минатата година), за сметка на зголемување на бројот на објавени 
огласи со постапка со барање за прибирање на понуди (2790 - минатата година). Бројот на 
објавени огласи за останатите постапки споредено со 2008 година е приближно ист.
 Од страна на договорните органи на системот се објавени вкупно 134 огласи во 
категоријата Други огласи, станува збор за огласи за доделување на договори за јавна 
набавка на таканаречени „неприоритетни“ услуги согласно член 17 став 1 алинеја 2 од Законот 
како што се (услугите за привремени вработувања, хотелски, угостителски, рекреативни, 
културни, правни и други услуги). На електронскиот систем за јавни набавки, се овозможи 
овие огласи да се објавуваат, сé со цел да се обезбеди поголема транспарентност и еднаков 
третман на економските оператори.
 Според видот на предметот на договорот за јавна набавка, најмногу огласи за 
доделување на договор се објавени за набавка на стоки, и тоа 3807 огласи, за услуги 
се објавени 1928 и за работи 1165 огласи. Бројот на објавени огласи за доделување на 
договор според видот на договорот за јавна набавка се дадени во табела бр. 3 и графикон 
бр. 3. Трендот на објавување на огласи за набавка на стоки споредено со 2008 година е 
приближно ист, додека разлики забележуваме во објавувањето на огласи за набавка на 
услуги (забележуваме зголемување во 2009 година) и работи (намалување во 2009 година). 
Компаративни податоци се дадени во графикон бр. 4.
Табела 3

Вид на договорот за јавна набавка Број на огласи
Стоки 3807
Услуги 1928
Работи 1165
Вкупно 6900
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Графикон бр.3

!

Графикон бр.4

!

 Во наредните неколку табели дадени се подетални податоци за објавените огласи 
за доделување на договор, според видот на договорот и начинот на реализација на истиот. 
Табели бр. 4, 5 и 6.
Табела 4

Вид на договорот за јавна набавка - Стоки Број на огласи
Купување 1658
Купување со одложено плаќање 2123
Изнајмување со опција за купување на стоките 2
Изнајмување без опција за купување на стоките 6
Комбинација на претходните 18
Вкупно 3807
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Табела 5

Вид на договорот за јавна набавка - Услуги Број на огласи
Архитектонски и инженерски услуги 438 
Дополнителни транспортни услуги 7
Други услуги 44
Здравствени и социјални услуги 14
Издавачки и печатарски услуги 89
Информатички и поврзани услуги 55
Истражни и безбедносни услуги 17
Образовни услуги и услуги за стручно усовршување 3
Правни услуги 6
Рекламни услуги 28
Рекреативни, културни и спортски услуги 3
Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги 26
Советодавни услуги за менаџментот 21
Телекомуникациски услуги 134
Услуги за воздушен транспорт на луѓе и товар 37
Услуги за копнен и воздушен транспорт на поштенски пратки 4
Услуги за копнен транспорт 212
Услуги за одржување и поправка 451
Услуги за отстранување на отпадни води и на смет 46
Услуги за привремено вработување 62
Услуги за развој и истражување 49
Услуги за чистење на објекти и услуги за управување со имот 28
Услуги на железнички транспорт 1
Финансиски услуги 135
Хотелски и угостителски услуги 18
Вкупно 1928

Табела 6

Вид на договорот за јавна набавка - Работи Број на огласи
Изведување 1020
Проектирање и изведување 35
Реализирање, со какви било средства 110
Вкупно 1165

 Вкупниот број на објавени огласи за доделување на договор според категорија на 
договорени органи, согласно член 4 од Законот за јавните набавки и Одлуката за утврдување 
на индикативниот список („Службен весник на Републик Македонија“ бр. 159/07 и 74/09) е 
прикажана во табела бр. 7 и графикон бр. 5.
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Табела 7

Категорија на договорен орган
Државни органи 1005
Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје 1378
Правни лица основани за задоволување на потребите од 
јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот 3287

Здруженија основани од еден или повеќе договорни органи 36
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена 
одговорност од опфатени дејности 1167

Други договорни органи 27
Вкупно 6900

Графикон бр.5

!

 При разгледување на податоците за објавени огласи за доделување на договор според 
категорија на договорен орган, може да се види дека најмногу огласи - 3287 имаат објавено 
договорни органи од категорија правни лица основани за задоволување на потребите од 
јавен интерес - Член 4 став 1 алинеја б) од Законот и договорни органи од категоријата на 
органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје – 1378 огласи. 
 Во поглед на скратувањето на роковите договорните органи во 2009 година објавиле 
вкупно 201 постапки со скратени рокови. Намалувањето на роковите на постапките, 
соодветно на типот на постапката може да се користи: ако договорниот орган има објавено 
претходно индикативно известување, ја има објавено целокупната тендерска документација 
на интернет адреса или поради итни причини.
 Објавени се вкупно 740 огласи во кои е предвидено склучување на рамковна спогодба, 
како посебен начин на доделување на договор за јавна набавка.
 Кога се разгледуваат податоците од огласите, кој вид на критериум за доделување на 
договор за јавни набавки договорните органи го користеле во спроведените постапки, може 
да утврдиме дека критериумот економски најповолна понуда е далеку повеќе користен од 
критериумот најниска цена. 
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 Во табелата бр. 8 се дадени податоци за бројот на објавени огласи според критериумот 
за доделување на договорот за јавна набавка кој е користен во постапката. Тука потребно 
е да се напомене дека во податоците не се опфатени огласите за ограничена постапка, 
постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и конкурентен дијалог затоа 
што најчесто критериумот не се објавува во огласот, туку се наведува во тендерската 
документација за наредната фаза од постапката.

Табела 8

Критериум за доделување на договор Број на огласи
Најниска цена 1764
Економски најповолна понуда 5031

 Може да се констатира дека во 26% од објавените огласи, договорните органи го 
користат критериумот за доделување на договор - најниска цена. Во споредба со 2008 година 
(каде што тој процент изнесува 15%) евидентно е зголемено користењето на критериумот 
најниска цена.
 Во графиконот бр. 6 е прикажана динамиката на објавување на огласите по месеци. 
Од овој графикон може да се види дека најголем интензитет на објавување на огласите 
има на почетокот на годината во февруари, март и април, за понатаму кон средината на 
2009 година да има намалување и на крајот од годината бројот на објавени огласи да се 
зголеми. Оваа динамика најмногу се должи на тоа што договорните органи постапките за 
јавни набавки ги започнуваат на почетокот на годината односно на крајот од годината.

Графикон бр.6

!
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 5.4 Конкурентност кај постапките за доделување на договор за јавни   
  набавки
 Како показател на конкурентноста, еден од основните принципи во доделувањето 
на договори за јавна набавка, може да послужи просечниот број на поднесени понуди по 
договор. Во табелите бр. 6 и 7 е даден преглед на поднесени понуди по договор по вид на 
постапка и по видот на предметот на договорот.
Табела 9

Вид на постапка Просечен број на 
понуди по договор

Постапка со барање за прибирање на понуди 
со објавување на оглас 4

Отворена постапка 6
Ограничена постапка 7
Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас 5
Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас 2
Доделување на договор за јавна набавка за категорија на 
услуги 17-27, со проценета вредност под 20.000 евра 1

Доделување на договор за јавна набавка за категорија на 
услуги 17-27, со проценета вредност над 20.000 евра 3

Табела 10

Предмет на договорот за јавна набавка Просечен број на 
понуди по договор

Стоки 5
Услуги 3
Работи 4

 Од горенаведените податоци може да се заклучи дека степенот на конкуренција 
е зголемен во споредба со 2008 година. Имено, кај отворената постапка просечно се 
поднесени 6 прифатливи понуди по договор (во 2008 година овој просек изнесуваше 5 
понуди). Просечниот број на поднесени понуди по договор е очекуван, бидејќи отворената 
постапка (на која отпаѓа 69% од вредноста на јавните набавки) во однос на другите 
постапки, овозможува најголема конкуренција. Евидентно зголемување на конкуренцијата е 
забележано и кај ограничената постапка каде што просечниот број на поднесени понуди е 7 
(во 2008 година овој просек изнесуваше 3 понуди) што е поголем од просекот на отворената 
постапка. Сепак, овој податок не може да се земе како основен параметар со оглед на 
малиот број на склучени договори по ограничена постапка (37).  Споредбено, висок степен 
на конкуренција е постигнат и кај  постапката за преговарање со објавување на оглас – 
просечно 5 доставени понуди (во споредба со минатата година, 2 понуди). Мал број просечно 
поднесени понуди има кај постапката со преговарање без објава на оглас - 2 тоа се должи на 
специфичноста на предметот на  набавките со спроведување на оваа постапка (монополска 
положба на пазарот, дополнителни испораки и сл). 
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 5.5 Склучени договори за јавни набавки
 
 Во овој дел од извештајот е даден приказ на податоците и е направена анализа 
на склучените договори за јавни набавки за 2009 година по различни параметри. Заради 
поголема прегледност и разбирливост на податоците, поглавјето е поделено на неколку 
делови во однос на параметрите кои се разгледуваат.  Воглавно податоците се однесуваат 
на вкупниот број на склучени договори и вредност на јавните набавки, но кај некои 
параметри поради поставеноста на самиот ЕСЈН (во зависност од тоа дали податоците се 
добиваат од Известувањата за склучен договор или од Евиденцијата на постапки со барање 
за прибирање на понуди) податоците се групирани и се однесуваат само на постапките - 
отворена, ограничена, со преговарање со и без објавување на оглас, конкурентен дијалог 
и доделување на договор за набавка на услуги од членот 17 алинеја 2 над 20.000 евра 
во денарска противвредност без вклучен ДДВ. Ваквите табели и графикони посебно се 
обележани подолу во текстот. Сите податоци во врска со склучените договорите за јавни 
набавки се објавени на веб-страницата на Бирото https://e-nabavki.gov.mk и се целосно 
достапни на јавноста.
 Во табела бр. 11 и графиконот бр. 7 се претставени бројот и вредноста на склучените 
договори за јавни набавки за 2009 година според видот на постапката за доделување на 
договорот. Според вредноста на склучените договори, најкористена е отворената постапка 
преку која се склучени 6909 договори во вредност од 32.912.270.052 ден - 69% од вкупната 
вредност на јавните набавки во Македонија. По отворената постапка, во поглед на вредноста 
на склучените договори, доаѓа ограничената постапка - склучени 37 договори во вредност од 
7.750.007.556 ден. Останатите постапки се користени во далеку помала мера (сите заедно 
околу 15% од вкупната вредност на набавките). 

Графикон бр.7

!
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Табела 11

Вид на постапка за доделување на договор
Број на 
склучени 
договори

Вредност на 
склучените договори

Постапка со барање за прибирање на понуди 
без објавување на оглас 10885 1.849.206.134 ден.

Постапка со барање за прибирање на понуди 
со објавување на оглас 2706 1.674.338.625 ден.

Отворена постапка 6909 32.912.270.052 ден.
Ограничена постапка 37 7.750.007.556 ден.
Постапка со преговарање со претходно објавување 
на оглас 75 1.679.366.662 ден.

Постапка со преговарање без претходно објавување 
на оглас 865 1.410.354.092 ден.

Доделување на договор за јавна набавка за 
категорија на услуги 17-27 (вкупно) 1312 437.599.067 ден.

Вкупно 22789 47.713.142.188 ден.
 Од претходните податоци евидентна е разликата во трендот на користењето на 
постапките во споредба со минатата година односно разлика во бројот на склучени договори 
и вредноста на истите. Имено, во споредба со минатата година каде што најмногу склучени 
договори по број и вредност беа по спроведена отворена постапка и постапка со барање за 
прибирање на понуди без објавување на оглас, во 2009 година забележително е неколкукратно 
зголемување на вредноста на склучените договори водени по ограничена постапка. Тоа се 
должи на фактот што оваа постапка е користена за доделување на највисоките по вредност 
договори – проекти за капитални инвестиции. Обемот на останатите постапки е приближно 
ист во поглед на вредноста на склучените договори, но значително е зголемувањето во 
вредноста за отворена и ограничена постапка. Споредбени податоци се дадени во графикон 
бр. 8 и 9.
Графикон бр.8

!

 Вредноста на склучените договори по отворена постапка е зголемена за 58% во 
споредба со 2008 година, додека кај ограничената постапка зголемувањето е неколкукратно. 
Во поглед на вредноста на склучени договори, како што претходно напоменавме, кај другите 
постапки, нема забележителни измени во однос на 2008 година, додека има намалување 
на нивниот удел во вкупната вредност на склучените договори, и тоа позабележително 
кај: постапка со преговарање без објава на оглас – 3% удел (5% удел во 2008), постапка 
со барање за прибирање на понуди без објавување на оглас – 4% (7% во 2008 година) и 



Статистички податоци за спроведените постапки и за склучените договори за јавни набавки

https://e-nabavki.gov.mk http://javni-nabavki.finance.gov.mk34

постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас – 3% (6% во 2008).
Графикон бр.9

!

 
 5.6 Податоци за склучените договори според видот на договорот за јавна   
  набавка
 Според предметот на договорот за јавна набавка во 2009 година склучени се 13071 
договори за набавка на стоки (во вкупна вредност од  18.608.935.319 денари), 7410 договори 
за набавка на услуги (во вкупна вредност -  4.874.673.071,24 денари) и 728 договори за набавка 
на работи (во вкупна вредност - 5.942.947.036,91 денари). Во графикон бр. 10 и табелите бр. 
12, 13, 14 и 15 дадени се подетални податоци за бројот и вредноста на договорите според 
видот на предметот на договорот. Во табела бр 12 дадени се податоци за вкупните договори 
за јавни набавки, додека во останатите три табели податоците се однесуваат исклучиво за 
договорите склучени по отворена, ограничена, постапка со преговарање со и без објавување 
на оглас и конкурентен дијалог. Ваквото претставување на податоците е поради самата 
поставеност на системот и начинот на прибирање на податоците (од Известување за склучен 
договор).

Табела 12

Вид на договорот за
 јавна набавка

Број на склучени 
договори

Вредност на склучените 
договори

Стоки 13071 18.608.935.319 ден.
Услуги 7410 8.971.979.783 ден.
Работи 2308 20.132.227.086 ден.
Вкупно 22789 47.713.142.188 ден.
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Графикон бр.10

!

Табела 13

Вид на договорот за
јавна набавка - Стоки

Број на склучени 
договори

Вредност на склучените 
договори

Купување 1611 9.255.472.021 ден.
Купување со одложено плаќање 3823 7.600.626.328 ден.
Изнајмување со опција за купување на 
стоките 3 42.842.699 ден.

Изнајмување без опција за купување на 
стоките 1 2.200.000 ден.

Комбинација на претходните 6 18.485.982 ден.
Вкупно 5444 16.919.627.030 ден.

*Податоците се однесуваат само за договори склучени по спроведена отворена постапка, ограничена, постапка со преговарање 
со и без објавување на оглас и конкурентен дијалог или договори за јавна набавка на услуги од член 17 став (1) алинеја 2 кога 
проценетата вредност е над 20.000 евра во денарска противвредност.

Табела 14

Вид на договорот за
 јавна набавка - Работи

Број на склучени 
договори

Вредност на склучените 
договори

Изведување 580 18.536.249.280 ден.
Проектирање и 
изведување 22 645.009.320 ден.

Реализирање, со какви 
било средства 40 96.030.151 ден.

Вкупно 642 19.277.288.751 ден.
*Податоците се однесуваат само за договори склучени по спроведена отворена постапка, ограничена, постапка со преговарање 
со и без објавување на оглас и конкурентен дијалог или договори за јавна набавка на услуги од член 17 став (1) алинеја 2 кога 
проценетата вредност е над 20.000 евра во денарска противвредност. 

 Од табелите се гледа дека најголем дел (42%) од вредноста на договорите за јавни 
набавки отпаѓа на набавка на работи, и тоа најчесто се договори за изведување. Овој 
податок говори дека во 2009 година има големо поместување во структурата на вредноста на 
склучените договори според видот на договорот. Имено, вредноста на склучените договори 
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за работи е значително зголемена во споредба со 2008 година, каде што уделот на работи во 
вкупниот обем на јавните набавки беше 25%. Ова се должи на неколкуте договори со голема 
вредност склучени за набавка на работи во 2009 година. Во поглед на договорите за набавка 
на стоки (39% од вкупната вредност на јавните набавки), забележително е намалување 
на уделот што го имаат во вкупниот обем на јавните набавки во споредба со 2008 година 
(55% минатата година). Најчесто користен начин на реализација на договорот за набавка 
на стоки е купување со одложено плаќање. Вредносниот удел на договорите за услуги, во 
вкупната вредност на јавните набавки во 2009 година изнесува 19%. Во нивната структура 
може да се забележи различна застапеност на категориите на услуги согласно Уредбата 
за услугите кои се предмет на договорите за јавна набавка на услуги („Службен Весник на 
Република Македонија’ бр.157/07). Сепак најголем дел од вредноста на договорите отпаѓа 
на договорите за набавка на архитектонски и инженерски услуги (категорија бр.12) и услуги 
за копнен транспорт (категорија бр.2). 
Табела 15

Вид на договорот за јавна набавка - Услуги Број на склучени 
договори

Вредност на склучените 
договори

Архитектонски и инженерски услуги 192 2.968.764.205 ден.
Дополнителни транспортни услуги 7 27.238.239 ден.
Други услуги 71 529.016.202 ден.
Здравствени и социјални услуги 24 12.539.688 ден.
Издавачки и печатарски услуги 52 130.361.177 ден.
Информатички и поврзани услуги 59 83.966.588 ден.
Истражни и безбедносни услуги 16 29.737.351 ден.
Образовни услуги и услуги за стручно усовршување 8 11.085.974 ден.
Правни услуги 1 1.800.000 ден.
Рекламни услуги 62 469.168.940 ден.
Рекреативни, културни и спортски услуги 12 7.052.622 ден.
Сметководствени, ревизорски и книговодителски 
услуги 14 31.352.525 ден.

Советодавни услуги за менаџментот 9 139.424.285 ден.
Телекомуникациски услуги 40 129.346.071 ден.
Услуги за воздушен транспорт на луѓе и товар 15 30.682.829 ден.
Услуги за копнен транспорт 673 1.078.061.133 ден.
Услуги за одржување и поправка 393 1.027.909.103 ден.
Услуги за отстранување на отпадни води и на смет 24 70.123.390 ден.
Услуги за привремено вработување 64 470.537.864 ден.
Услуги за развој и истражување 37 270.665.549 ден.
Услуги за чистење на објекти и услуги за управување со 
имот 13 13.053.494 ден.

Услуги на железнички транспорт 6 89.528.082 ден.
Финансиски услуги 73 207.685.282 ден.
Хотелски и угостителски услуги 14 29.140.443 ден.
Вкупно 1,879 7.858.241.036 ден.

*Податоците се однесуваат само за договори склучени по спроведена отворена постапка, ограничена, постапка со преговарање 
со и без објавување на оглас и конкурентен дијалог или договори за јавна набавка на услуги од член 17 став (1) алинеја 2 кога 
проценетата вредност е над 20.000 евра во денарска противвредност.
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 5.7 Податоци за склучените договори според категорија на договорен орган
 Бројот и вредноста на склучените договори по категорија на договорен орган и 
негова главна активност или дејност се дадени во табела бр. 16 и графикон бр. 11. Поради 
поставеноста на ЕСЈН и начинот на прибирање на податоците, според параметарот категорија 
на договорен орган, информациите дадени во продолжение се добиени од Известувањата за 
склучен договор и се однесуваат исклучиво за договорите склучени по отворена, ограничена, 
постапка со преговарање со и без објавување на оглас и конкурентен дијалог.
Графикон бр.11

!
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Табела 16

Категорија на 
договорен орган Главна активност Број на  договори

Вредност на 
склучените
 договори (во 
денари)

А. Државни органи

Општи јавни услуги 442 6.179.515.475
Одбрана 351 851.427.558
Јавен ред и безбедност 50 4.677.971.122
Животна средина 17 235.437.327
Здравство 22 718.507.451
Економија и финансии 69 245.955.009
Социјална заштита 15 10.795.700
Спорт и култура 42 1.550.543.813
Образование 79 218.993.965
Вкупно А. 1087 14.689.147.420

Б. Органи на 
единиците на 
локалната 
самоуправа и на 
Градот Скопје 

Општи јавни услуги 637 2.340.567.727
Спорт и култура 5 12.098.731

Вкупно Б. 642 2.352.666.458

В. Правни лица 
основани за 
задоволување на 
потребите 
од јавен интерес – 
Член 4 став 1 алинеја 
б) од Законот

Општи јавни услуги 1335 6.771.835.883
Јавен ред и безбедност 43 53.998.252
Животна средина 43 91.636.523
Здравство 2811 5.074.946.185
Домување, градежништво 
и транспорт 57 5.105.931.401

Социјална заштита 361 399.683.866
Спорт и култура 27 129.113.539
Образование 680 1.200.803.180
Друго 33 186.987.632
Вкупно В. 5390 19.014.936.461

Г. Здруженија 
основани од еден или 
повеќе 
договорни органи

Општи јавни услуги 7 27.642.928
Образование 47 73.984.390
Друго 1 3.548.214
Вкупно Г. 55 105.175.532

Д. Јавни 
претпријатија, 
акционерски друштва 
и друштва 
со ограничена 
одговорност од 
опфатени дејности

Општи јавни услуги 169 592.797.196
Домување, градежништво 
и транспорт 6 4.146.683

Економија и финансии 4 5.341.237
Друго 581 5.869.359.006
Вкупно Д. 760 6.471.644.122

Ѓ. Други договорни 
органи

Друго 32 1.421.586.824
Вкупно Ѓ. 32 1.421.586.824

Вкупно Вкупно А+Б+В+Г+Д+Ѓ. 7966 44.055.156.817
*Податоците се однесуваат само за договори склучени по отворена постапка, ограничена, постапка со преговарање со и 
без објавување на оглас и конкурентен дијалог или договори за јавна набавка на услуги од член 17 став (1) алинеја 2 кога 
проценетата вредност е над 20.000 евра во денарска противвредност.
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 Во табелата е даден детален приказ на реализираните јавни набавки според 
категоријата и главната дејност на договорните органи. Може да заклучиме дека најголем 
процент (43%) отпаѓа на категоријата на правните лица основани за задоволување на 
потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 под б) од законот и тоа на активностите - 
здравство и општи јавни услуги. Ова е резултат на тоа што, во оваа категорија спаѓаат сите 
здравствени установи, болници, училишта, детски установи за предучилишно образование, 
дел од комуналните претпријатија и други правни лица што вршат дејност од јавен интерес. 
Всушност во оваа категорија спаѓаат најголемиот дел од договорните органи (види Одлука 
за утврдување на индикативниот список на договорни органи). 
 Понатаму, втора категорија според реализираните јавни набавки се договорните 
органи кои спаѓаат во категорија на државни органи на кои отпаѓа 34% од вредноста на 
јавните набавки. Останатите категории заедно имаат удел од околу 23% во вкупната 
вредност на договорите за јавни набавки. 
 5.8 Податоци за склучените договори за јавни набавки 
  според разни параметри
 При анализа на динамиката на доделување на договори по месеци за 2009 година 
(графикон бр.12), може да се забележи тренд на склучување на најголем број од договорите 
во периодот април-мај. Тоа се должи на фактот дека најголемиот дел од своите постапки 
договорните органи ги започнуваат во првата половина на годината и со оглед на временскиот 
рок за реализирање на постапката до склучување на договорот очекувано е најголемиот 
процент на склучени договори да биде во средина на годината. 

Графикон бр.12

!

 За 145 од договорите за јавни набавки (во износ од 6.168.765.158 ден.) имало 
меѓународна објава на огласот. Разгледувано по земјата на потекло на носителот на 
набавката, податоци се дадени во табела бр. 17 и графикон бр. 12.
Табела 17

Земја на потекло на носителот
на набавката

Број на склучени 
договори

Вредност на склучените
 договори

Македонија 7820 37.886.391.659 ден.
ЕУ 84 2.990.720.358 ден.
Други 61 3.178.044.800 ден.
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Графикон бр. 12-a

!

 Од претходно наведеното може да се утврди дека на пазарот на јавните набавки 
во Република Македонија главен удел имаат домашните компании со 86% од вредноста на 
доделените договори за јавни набавки. Сепак, во споредба со 2008 година забележително е 
зголемувањето на уделот на странските компании како носители на набавките во договорите 
за јавни набавки. Во 2009 година овој процент е 14%, а во 2008 година изнесуваше 5% од 
вкупната вредност на склучените договори. 
 Исто така, може да се спомне фактот дека во 2009 година склучени се 478 рамковни 
спогодби и 271 договори за групна набавка. 
 На почетокот на ова поглавје се презентирани бројот и вредноста на склучените 
договори по видот на постапката, и притоа постапката со преговарање со објавување на 
оглас и без објавување на оглас имаа удел од 4% и 3% соодветно. Во табела бр. 18 и графикон 
бр. 14 се претставени бројот и вредноста на склучените договори по овие постапки според 
причината за користење/законскиот основ за користењето на овие постапки.
Графикон бр. 13

!
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 Од податоците за постапките со преговарање може да се констатира дека најчесто 
користена (34% од вредноста на доделени договори во постапка со преговарање без 
претходно објавување на оглас) причина/законска оправданост за употребата на постапката 
со преговарање без објавување на оглас е членот 99 став (1) точка 1) алинеја 3 од законот кога 
од причини на крајна итност предизвикани од настани кои договорниот орган не можел да ги 
предвиди и да му се припишат како пропуст, не може да се примени рокот за објавување на 
отворена постапка, ограничена постапка, постапка со барање за прибирање на понуди или 
постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, со склучени 203 договори во 
вредност од 478.239.508 ден. Наредна причина за користење на постапката со преговарање 
без објавување (20%) е кога поради - технички или уметнички причини, односно од причини 
врзани за заштита на ексклузивните права (патенти и сл.), договорот може да го изврши 
само одреден економски оператор. 
Табела 18
Вид на 
постапка Оправданост за изборот на постапката

Брoj на 
склучени 
договори

Вредност на 
склучените 
договори

A. Постапка 
со 
преговарање 
со 
претходно 
објавување на 
оглас

ако не е пристигната ниту една прифатлива понуда во отворена 
постапка, ограничена постапка или во конкурентен дијалог 2 11.021.719 ден.

во исклучителни случаи кога природата на работите, стоките или 
услугите или ризиците кои произлегуваат од тоа не дозволуваат 
претходно одредување на вредноста на договорот

31 1.400.735.044 
ден.

договорниот орган во постапката со преговарање ги повикува 
економските оператори кои во отворената постапка, ограничената 
постапка или конкурентниот дијалог ја докажале својата 
способност

33 40.145.415 ден.

за услуги, ако природата на услугата е таква што техничките 
спецификации не можат да се утврдат доволно прецизно да 
овозможат склучување на договор со избирање на најповолна 
понуда согласно со правилата на отворената или ограничената 
постапка

9 227.464.484 ден.

Вкупно А. 75 1.679.366.662 
ден.

Б. Постапка 
со 
преговарање 
без 
претходно 
објавување на 
оглас

кога договорниот орган мора да набави дополнителни испораки 
од првобитниот носител на набавка заради делумна замена 
на вообичаените стоки или инсталации или проширување на 
постојните стоки или инсталации,

45 38.568.502 ден.

кога не е поднесена ниту една понуда во отворена постапка или не 
е поднесена ниту една пријава за учество 180 204.477.537 ден.

кога од причини од крајна итност предизвикани од настани кои 
договорниот орган не можел да ги предвиди и да му се припишат 
како пропуст

203 478.239.508 ден.

кога од технички или уметнички причини, односно од причини 
врзани за заштита на ексклузивните права (патенти и сл.), 
договорот може да го изврши само одреден економски оператор

284 286.392.846 ден.

кога предметниот договор следува по спроведување на конкурс за 
избор на идејно решение и се доделува на најдобро рангираниот 
учесник или на еден од најдобро рангираните учесници

1 4.900.000 ден.

се набавуваат по посебно поволни услови, од понудувач кој ги 
затвора своите деловни активности (ликвидација или стечај) 1 3.068.000 ден.

произведени исклучиво за истражување, експериментирање, 
проучување или развој 1 297.700 ден.

таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат 
технички или економски одделени од основниот договор без 
поголеми проблеми за договорниот орган

124 369.284.209 ден.

таквите работи или услуги, иако можат да се одделат од 
извршувањето на основниот договор, се неопходни за неговото 
завршување

26 25.125.790 ден.

Вкупно Б. 1015 1.410.354.092 
ден.
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 Податок што може да послужи за прикажување на ефикасноста на постапките за 
доделување на договор за јавна набавка е и просечното времетраење на постапките од 
јавното отворање на понудите до склучувањето на договорот. Од прибраните податоци, 
може да се утврди дека просечното времетраење на постапката со барање за прибирање на 
понуди со објавување на оглас е 39 дена, кај отворената постапка - 65 дена, ограничената - 
127 дена, и кај постапката со преговарање со претходно објавен оглас - 148 дена. Графикон 
бр. 14.
Графикон бр. 14

!

 Од претходните податоци се гледа дека, кај сите постапки евидентно е значително 
пролонгирање на времето на донесување на одлука за избор на најповолен понудувач и 
склучување на договорот. Имено, фазата на евалуација кај постапките за доделување на 
договор трае премногу долго, дури и подолго од самиот рок на поднесување на понудите кај 
постапките. 
 Како податок што може да послужи за показател на ажурноста на договорните органи, 
и тоа дали ги почитуваат законските обврски за доставување на Известувања за склучен 
договор и Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди, може да послужи 
и покриеноста на огласите за доделување на договор за јавна набавка со Известувања 
за склучени договори и бројот на доставени Евиденции во текот на 2009 година. Имено, 
покриеноста на секој од објавените огласи (кои завршиле со склучување на договор) со 
известување за склучен договор изнесува околу 75%. Бројот на доставени Евиденции за 
2009 година изнесува 579 за првото полугодие и 577 за второто полугодие. Што значи дека 
околу 60% од договорните органи имаат доставено Евиденции за постапките со барање 
за прибирање на понуди. Иако, постои евидениција дека не сите регистрирани  договорни 
органи спроведуваат постапки за јавни набавки, сепак од претходните податоци односно од 
доставените Известувања, а посебно од Евиденциите за барање за прибирање на понуди 
може да се заклучи дека сеуште ажурноста на договорните органи не е на задоволително 
ниво.
 Во натамошниот текст се презентирани податоци за вредноста на склучените договори 
поединечни по договорен орган (листа на 10 најголеми јавни потрошувачи за 2009 година), и 
по договор (листа на 10 најголеми договори за јавни набавки во 2009 година). Табели бр. 19 
и 20. Од податоците може да се забележи дека дури околку 20% од вкупната вредност на 
јавните набавки во 2009 година отпаѓа на четири најголеми склучени договори.
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Табела 19

Листа на договорни органи - 10 најголеми потрошувачи во 2009 година

Назив на договорен орган Вкупна вредност на
 договорите (во денари)

Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија 5.105.931.401

Министерство за образование и наука 4.655.636.290
АД Електрани на Македонија - Скопје 3.915.020.759
Агенција за државни патишта 2.757.196.777
Служба за општи и заеднички работи на Владата на
Република Македонија 1.753.468.267

Министерство за информатичко општество 1.636.393.719
Министерство за култура 1.550.543.813
ЕВН Македонија АД- Скопје 1.421.586.824
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони 1.026.183.840
ЈП”Македонски шуми” п.о -Скопје 1.006.940.312
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Табела 20

Листа на 10 најголеми склучени договори за јавни набавки во 2009 година

Предмет на набавка Назив на договорен 
орган Носител на набавка Вредност на склучениот 

договор
Изградба и опремување на 
145 училишни спортски сали 
во Република Македонија

Министерство за 
образование и наука „Гранит АД“ 4.229.386.482

Изградба на источна 
и западна трибина на 
Градски Стадион – Скопје, 
реконструкција на јужна 
трибина и реконструкција на 
спортски терен (борилиште 
и атлетска стаза)

Јавно претпријатие 
за стопанисување со 
станбен и деловен 
простор на Република 
Македонија

Друштво за 
градежништво БЕТОН 
Акционерско
друштво Скопје

3.617.287.802

Изведување на градежни 
и градежно-занаетчиски 
работи за изградба на 
административен објект за 
Уставен суд на Република 
Македонија, Државен архив 
на Република Македонија и 
галериски простор

Служба за општи и 
заеднички работи на 
Владата на Република 
Македонија

Градежно
друштво
ГРАНИТ
АД Скопје

1.526.039.299

Набавка на преносни 
компјутери за ученици и 
наставен кадар.

Министерство за 
информатичко 
општество

ЦТ Цомпутерс
ДОО Белград и 
ЦТ Цомпутерс
МК Скопје

719.040.040

Изведба на сите фази за 
објектите 08.01 и 08.02 
– Комплекс Источна 
индустриска зона Скопје.

Јавно претпријатие 
за стопанисување со 
станбен и деловен 
простор на Република 
Македонија

ТДГПКУ
Маврово Инженеринг
 ДОО Скопје

689.637.715

Набавка, испорака, 
инсталација, монтажа, 
испитување и пуштање 
во работа на опремата и 
инсталациите предвидени 
во основните проекти за 
сценско технолошките 
системи за потребите 
на објектот Стар Театар 
Скопје

Министерство за култура

„Светлост
театар„
ДОО Београд 684.839.327

Набавка на ЕВРОДИЗЕЛ 
( D - E IV )

Јавно сообраќајно 
претпријатие СКОПЈЕ

МАКПЕТРОЛ
АД - СКОПЈЕ 616.665.000

Изградба на регионален пат 
К1-Р-104 врска со Р-104, 
Коломот - мост с.Близанско

Агенција за државни 
патишта

ДГ Бетон
АД - Скопје 506.442.473

Ископ на јаглен и јаловина 
во јагленово наоѓалиште 
Брод – Гнеотино, РЕК 
Битола, со дотур на 
јаглен до ТЕ Битола, 
со дисконтинуирана 
технологија и во 
ориентациона количина од 
8.000.000 m3

АД Електрани на 
Македонија - Скопје

Група
понудувачи формирана
од ГД ГРАНИТ
АД Скопје
и ДГУ
ПЕЛИСТЕР
ДОО

492.000.000

Набавка на Мазут М2,во 
количина од 30,000 тони, 
по стандард МКС Б.Х.2 430 
со максимум 2 % сулфур 
и 30.000 литри масло за 
горење ЕЛ

АД ТЕЦ НЕГОТИНО

ОКТА
Рафинерија
на нафта 
Акционерско Друштво 
Скопје

482.000.000
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 5.9 Податоци од известувањата за поништување на постапките
 Во 2009 година до Бирото се стигнати вкупно 1174 обрасци за известувања за 
поништување на постапка или делови на постапка, и тоа 412 за барање за прибирање на 
понуди со објавување на оглас и 762 за доделување на договор. Тука треба да се напомене 
дека во овој податок влегуваат известувањата за поништување на постапка, како и 
известувањата за поништување на делови на постапката. Кога станува збор за поништување 
на целата постапка за јавна набавка, тогаш податоците се следни (Грaфокон бр. 15) - 373 
поништувања на постапки за барање за прибирање на понуди и 577 поништувања на постапки 
за доделување на договор за јавна набавка. 

Графикон бр. 15

!

 При разгледување на претходно наведените податоци, можеме да констатираме 
дека во 2009 година, поништени се 14% од објавените постапки за доделување на договор 
(вкучително за двата вида на огласи). Во споредба со 2008 година, трендот на поништување 
на постапките бележи зголемување (во 2008 година изнесуваше 10%).
Графикон бр. 16

!

 Во наредните две табели (бр. 21 и 22) се дадени причините поради кои се поништени 
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постапките. Можеме да констатираме дека во 2009 година постапките најчесто се 
поништувани поради следниве причини:
 - не е поднесена ниту една прифатлива понуда,
 - поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на   
  договорниот орган и
 - дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци.
Табела 21

Информации за причината на поништувањето на постапката или 
поништување на делови од постапката со барање за прибирање на понуди

Број на пон. 
на постапки

Број на пон. 
на делови

не е поднесена ниту една прифатлива понуда 106 7
не е поднесена ниту една понуда 73 15
се поднесени прифатливи понуди кои не можат да 
се споредат поради различниот пристап во техничките или финансиските 
понуди

19 3

настанале непредвидени промени во буџетот на 
договорниот орган 34 1

понудувачите понудиле цени и услови за извршување 
на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот 25 3

оцени дека тендерската документација содржи битни 
пропусти или недостатоци 55 5

поради непредвидени и објективни околности се 
промениле потребите на договорниот орган 35 4

договорниот орган не може да изврши избор на најповолна 
понуда поради битни повреди на Законот за јавните набавки согласно со 
член 210 од Законот

18 0

постапката ја поништува Државната комисија за жалби 8 1
Вкупно 373 39

Табела 22

Информации за причината на поништувањето на постапката или 
поништување на делови од постапката за доделување на договор

Број на пон. 
на постапки

Број на пон. 
на делови

бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за 
постапките за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој 
закон

8 1

не е поднесена ниту една прифатлива понуда 137 61
не е поднесена ниту една понуда 61 69
се поднесени прифатливи понуди кои не можат да 
се споредат поради различниот пристап во техничките или 
финансиските понуди

32 1

настанале непредвидени промени во буџетот на 
договорниот орган 48 14

понудувачите понудиле цени и услови за извршување 
на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на 
пазарот

38 10

оцени дека тендерската документација содржи битни 
пропусти или недостатоци 109 8

поради непредвидени и објективни околности се 
промениле потребите на договорниот орган 75 16

договорниот орган не може да изврши избор на најповолна 
понуда поради битни повреди на Законот за јавните набавки согласно со 
член 210 од Законот

19 2

постапката ја поништува Државната комисија за жалби 50 3
Вкупно 577 185
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 Во Графиконот бр. 17 се дадени податоци за односот на објавени огласи и поништени 
постапки на месечно ниво за 2009 година. Во табелата бр. 23 дадена е листа на деветте 
договорни органи кои имаат најмногу поништени постапки во 2009 година.
Графикон бр. 17

!

Табела 23

Договорен Орган Број на 
поништувања

Број на објавени 
огласи

АД Електрани на Македонија - Скопје 121 474
Министерство за одбрана 68 252
АД МЕПСО 43 110
Град Скопје 35 151
Народна банка на Република Македонија 23 59
Министерство за економија 22 32
Општина Карпош 21 116
Акционерско друштво за аеродромски услуги 
“Аеродроми на Македонија” Скопје 18 93

ЈКП Комуналец - Прилеп 17 44

 5.10 Податоци од обрасците за изменување и дополнување на огласот
 Во 2009 година до Бирото за јавни набавки се доставени вкупно 459 обрасци за измени 
на огласот. Од овие податоци може да се забележи дека кај 7% од огласите по објавувањето 
имало измени или дополнување на содржината на огласот и тендерската документација.



Преглед на спроведени активности поврзани со ЕСЈН во текот на 2009 година

https://e-nabavki.gov.mk http://javni-nabavki.finance.gov.mk48

6.	 Преглед	на	спроведени	активности	поврзани	со	ЕСЈН	во	текот	
на	2009	година	
 
 6.1 Изработка на Акциски план за 
  имплементација на ЕСЈН за 2009/2010 година
 Во мај 2009 година Бирото, со помош на проектите на USAID за е-Влада и Човеков и 
институционален развој, изготвија Акциски план во кој детално ги разработија активностите 
поврзани со имплементацијата на ЕСЈН, процесот на интегрирање на ИСЈН во единствениот 
ЕСЈН, како и активностите поврзани со понатамошниот развој и користење на ЕСЈН.
 Целта на Акцискиот план беше да се постават насоките на движење на институциите 
кои се инволвирани во процесот на имплементација на електронски јавни набавки во 
Република Македонија, односно да се стават во една рамка активностите кои треба да 
се спроведат во периодот 2009-2010 година. Општата цел содржана во Акцискиот план е 
зголемување на довербата, ефикасноста и транспарентноста, како и остварување заштеда 
на буџетски средства во областа на јавните набавки преку користење на ИКТ (информациско 
комуникациска технологија).
 Акцискиот план ги идентификува и соодветно ги обработува следните активности 
поврзани со развојот и користењето на ЕСЈН:
 А. Интеграција на ЕСЈН и ИСЈН - Оваа активност се презема со цел воспоставување 
на единствен, сеопфатен и целосно функционален ЕСЈН, како и воспоставување на 
подобрен механизам за следење на системот на јавните набавки, а се состои од неколку 
под-активности и тоа: 
 - изработка на техничка спецификација, 
 - развој (програмирање на кодот), 
 - тестирање, 
 - тековно одржување и повремени надградби, 
 - преземање / пре-регистрација на корисниците од ИСЈН во ЕСЈН, 
 - набавка и инсталација на хардвер/избор на хостинг институција и 
 - ревизија на информатичката безбедноста на ЕСЈН.
 Б. Обуки - Оваа активност се презема во насока на зголемување на довербата, 
ефикасноста и транспарентноста во постапките за јавни набавки, а се состои од неколку 
под-активности, и тоа: 
 - обуки за договорни органи и економски оператори, 
 - специјализирани обуки за Државна комисија за жалби по јавни набавки и   
  Државниот завод за ревизија, 
 - презентации за е-потписи и студиски посети. 
 - Обуките се спроведуваат по однапред дефиниран план и динамика од страна  
  на Бирото со поддршка на проектите на USAID.
 В. Корисничка поддршка – Оваа група на активности се презема во насока на полесна 
имплементација на ЕСЈН и дополнителен начин на зголемување на знаењето на корисниците 
на ЕСЈН, а се состои од следниве под-активности: 
 - изработка на нови детални технички прирачници 
  за начинот на користење на ЕСЈН, 
 - изработка на брошури, инструкции и други публикации, 
 - изработка на унифицирани обрасци како и  
 - соработка со други институции и секојдневна корисничка поддршка како на  
  договорните органи така и на економските оператори.
 Г. Информирање/промотивни активности - Оваа активност е во насока на зголемување 
на довербата, ефикасноста и транспарентноста во постапките за јавни набавки преку 
користење на ЕСЈН, а се состои од неколку под-активности и тоа: информирање на 
договорните органи, економските оператори и целокупната јавност за интегрираниот систем, 
изработка на промотивни материјали, промотивен настан за интегрираниот систем и редовни 
информации до јавноста.  
 БЈН формираше работна група задолжена за реализација на овој Акциски план.
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 6.2 Интеграција на ИСЈН и ЕСЈН
 Во текот на цела 2009 година, Бирото во голема мера беше посветено на воспоставување 
на еден единствен електронски систем за јавни набавки - ЕСЈН (Законот за јавни набавки го 
користи само овој термин), кој ги интегрира двата постоечки електронски система за јавни 
набавки – ЕСЈН и ИСЈН, и во кој е опфатен како процесот на подготвување, објавување на 
огласите за јавни набавки и известувањата од склучени договори за јавни набавки, така и 
спроведувањето на различни видови постапки во електронска форма и спроведување на 
е-аукции. 
 Интегрираниот ЕСЈН е централен медиум - СÉ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НА ЕДНО 
МЕСТО, преку кој се обезбедуваат сите податоци за јавните набавки на ниво на Република 
Македонија и на тој начин се подобри ефикасноста и транспарентноста во целокупниот 
систем за јавни набавки. 
 Главните карактеристики на двата одделни  система беа следните:
 - Информацискиот систем за јавни набавки (ИСЈН) - 
  https://oglasi-izvestuvanja.finance.gov.mk - беше веб базиран систем за јавни   
  набавки со кој управуваше Бирото и истиот беше задолжителен за 
  користење од страна на сите договорни органи  за објавување огласи и   
  известувања за доделување на договори за јавни набавки.
 - Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) – 
  https://www.e-nabavki.gov.mk -  беше веб базирано софтверско решение 
  изработено и финансирано од страна на USAID Проектот за е-Влада кое 
  овозможуваше спроведување на постапките за доделување договори за 
  јавни набавки со користење на електронски средства. Во март 2009 година 
  софтверското решение за ЕСЈН беше предадено на управување на Бирото.  
  При спроведување на постапка преку ЕСЈН сите дејствија во постапката 
  (објавување на оглас и тендерска документација, поднесување на понуди, 
  јавно отворање и евалуација, донесување одлуки, известувања за донесени 
  одлуки, комуникација со економски оператори) се спроведуваат во 
  електронска форма, а дел од нив се и автоматизирани. Истовремено, преку 
  ЕСЈН може да се спроведе и електронска аукција како последна фаза во 
  одредена постапка. 
 Бирото поддржано од USAID Проектот за е-Влада во текот на 2009 година, интензивно 
работеше на осмислување на концептот на интеграција на двата система, дефинирање на 
техничката спецификација на функционалностите на интегрираниот систем и го следеше 
развојот на софтверското решение. За таа цел беа одржани бројни координативни и 
оперативни состаноци, на кои учествуваа претставници од Бирото, USAID Проектот за 
е-Влада и изработувачот на софтверското решение.
 Техничката интеграција на двата система ја спроведе Друштвото за информатичка 
технологија СЕАВУС, и истата финансиски ја поддржа во висина од 60.000 евра во денарска 
противвредност Министерството за информатичко општество како и USAID мисијата во 
Македонија во висина од 15.000 евра во денарска противвредност.
 Имено, целта на воведувањето на единствен систем за јавни набавки беше да се 
олеснат процедурите за јавни набавки, да се искористи веќе стекнатото ниво на запознаеност 
со веб информацискиот систем и да се зголеми користењето на е-набавките. Исто така, 
преку новиот ЕСЈН, Бирото полесно ќе го следи исполнувањето на обврската на договорните 
органи за постепено задолжително спроведување на е-аукции. Имено, согласно член 24 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки договорните органи 
се должни да користат електронска аукција, и тоа:
 - во најмалку 30% од проценетата вредност на планираните постапки за 
  доделување на договори за јавни набавки од 1 јануари 2010 година,
 - во најмалку 50% од проценетата вредност на планираните постапки за 
  доделување на договори за јавни набавки од 1 јануари 2011 година и 
 - во 100% од проценетата вредност на планираните постапки за доделување 
  на договори за јавни набавки од 1 јануари 2012 година.
 Активностите поврзани со интеграцијата на двата система завршија на крајот на 2009 
година и интегрираниот систем за јавни набавки  (ЕСЈН) беше пуштен во употреба во јануари 
2010 година. ЕСЈН е комплексен систем кој постојано треба да се одржува и надградува 
следејќи ги новините во полето на електронските јавни набавки.
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 6.3 Спроведени електронски постапки и 
  електронски аукции во текот на 2009 година
 Од регистрираните договорни органи, во текот на 2009 година, само 27 договорни 
органи објавиле оглас и спровеле постапка или електронска аукција преку ЕСЈН, а само 18 
од нив спровеле повеќе од една постапка или е-аукција. Најголем број електронски постапки 
и електронски аукции во 2009 година спровеле следните договорни органи:
 - Министерство за информатичко општество – 50 електронски аукции;
 - Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на   
  Република Македонија – 33 електронски аукции; 
 - Царинска управа – 12 електронски постапки и 5 електронски аукции;
 - Општина Аеродром – 14 електронски аукции;
 - АД Државна лотарија на Македонија  - 9 електронски аукции; 
 - Централен регистар на Република Македонија – 8 електронски постапки;
 - Министерство за транспорт и врски – 7 електронски постапки, од кои 6   
  завршиле со спроведување на електронски аукции;
 - Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија – 
  5 електронски аукции;
 - Фонд на ПИОМ – 5 електронски постапки.
 Вкупниот број на електронски постапки спроведени преку ЕСЈН во 2009 година 
изнесува 58, што претставува зголемување од речиси шест пати во споредба со бројот на 
спроведени постапки во 2008 година (8 електронски постапки). Во графикон бр. 18 дадена е 
споредба на спроведените постапки на годишно ниво и спроведените е-Аукции.
 Бројот на електронски аукции спроведени во текот на 2009 година како последна 
фаза во електронски постапки или во постапки кои претходно биле спроведени во хартиена 
форма, изнесува 154, што претставува зголемување од речиси десет пати во споредба со 
бројот на спроведени аукции во 2008 година (15 аукции).
Графикон бр. 18

!

 6.4 Остварени заштеди од спроведувањето на електронските 
  аукции при доделување на договорите за јавни набавки
 Во текот на 2009 година беа закажани вкупно 154 електронски аукции, од кои 92 беа 
успешно спроведени (понудувачите лицитираа со цените), односно беше остварена просечна 
заштеда од 6% или апсолутна заштеда во денари од 168.765.764 денари (или околу 2.750.000 
евра), сметано како разлика помеѓу почетната цена на е-аукцијата (најниската цена од сите 
понуди кои се претходно евалуирани и прифатени за учество во електронската аукција) и 
крајната цена на е-аукцијата односно вредноста на склучениот договор.
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7.	 Соработка	со	државни	органи
 Имајќи предвид дека од особена важност за унапредување на системот на јавните 
набавки и за остварување на добри резултати на ова поле е токму координацијата на сите 
инситуции кои се вклучени во овој систем, Бирото оствари интензивна соработка со другите 
релевантни институции. 
 Така, во остварувањето на своите активности и извршувањето на задачите, преку 
одржување на работни состаноци и средби, Бирото за јавни набавки соработува со: 
Државната комисија за жалби по јавните набавки, Државниот завод за ревизија, Комисијата 
за заштита на конкуренцијата, Управниот суд на Република Македонија, Државната 
комисијата за спречување на корупцијата и др. Она што претставува заедничка компонента 
кај сите органи со кои е воспоставена соработка е тоа дека во голем дел тие се „чувари” 
на политиката и практиките на јавни набавки во Република Македонија и со одговорност 
да обезбедат законитост, рационалност, ефикасност, транспарентност и поттикнување на 
конкуренцијата. Преку ова се делува на зголемување на комуникацијата меѓу органите кои 
се директно вклучени или имаат допирни точки со системот на јавните набавки.
 Повратните информации од страна на органите како Државната комисијата за жалби 
по јавни набавки и Државниот завод за ревизија се од особена важност во изминатиот 
период при следењето на функционирањето на системот на јавните набавки, бидејќи преку 
овие информации можат да се детектираат слабостите во законска регулатива, но можат 
да се увидат и потребите за унапредување на истата.
 И во текот на 2009 година Бирото продолжи континуирано да ги доставува 
изготвените мислења за правилна примена на законската и подзаконска регулатива до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки, како и до Државниот завод за ревизија. Во 
досегашното функционирање на Бирото се чини неопходно натамошното интензивирање 
на соработката со Државна комисија, со цел - изградување на механизми за правилно и 
еднообразно функционирање на системот за јавните набавки во Република Македонија, 
како и негово доизградување во смисла на имплементација на Директивите на ЕУ за јавни 
набавки и добрата меѓународна пракса.
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8.	 Меѓународна	соработка
 
 Активностите кои Бирото ги имаше на меѓународен план во текот на 2009 година се:
 
 SIGMA
 Соработката со експертите на SIGMA во текот на 2009 година продолжи преку 
консултациите и дадените мислења и предлози од страна на SIGMA при подготовката на 
моделите на стандардна тендерска документација. Исто така, во соработка со SIGMA беа 
изготвени и Прирачникот за евалуација на понудите - регулатива и искуства во ЕУ и Република 
Македонија, Прирачникот за доделување на неприоритетни („Б“) услуги и Прирачникот за 
рамковни спогодби - регулатива и искуства во ЕУ. Беа организирани и неколку семинари во 
соработка со SIGMA кои првенствено се однесуваа на правната заштита во јавните набавки 
во ЕУ и земјите кандидати за членство во ЕУ и искуствата на земјите-членки во примената 
на рамковните спогодби и централните тела за набавки. Воедно, Бирото со претставниците 
на SIGMA одржа и работни состаноци на кои се разгледуваа проектите за обука во јавните 
набавки за земјите од ИПА, како и пилот обука за тестирање на модулите за обука за јавни 
набавки за земјите од ИПА. Бирото зема учество и на Втората регионална конференција 
- Преглед на јавните набавки и системот на правна заштита организирана од страна на 
SIGMA.
 
 Проекти	на	USAID
 На полето на меѓународната соработка во 2009 година за истакнување е и соработката 
на Бирото со USAID, особено во делот кој се однесува на давање кадровска и административна 
помош на Бирото при организирањето на обуките и семинарите за јавни набавки. Соработката 
со USAID во 2009 година беше и на полето на градење нови и подобрување на постојните 
капацитети на Бирото да одговори на ефикасен начин на работните обврски. Во оваа насока 
за истакнување е обезбедената техничка помош во вид на донации на информатичка 
и канцелариска опрема и мебел потребни за опремување на центарот за обука за јавни 
набавки на Бирото. Во соработка со USAID Бирото покрај изработката на тендерските 
документации за постапките кои се спроведуваат со електронски средства, организираше и 
обуки наменети за договорните органи и економски оператори за користење на ЕСЈН.
 Проекти кои USAID ги реализираше во соработка со Бирото во 2009 година се:
 - USAID Проектот Светско учење, преку кој се изврши скенирање на 
  организациската поставеност и функционирањето на Бирото и се дадоа 
  препораки за нивно подобрување. Проектот е исто така вклучен во 
  изработката на програма за обука на обучувачи која е во тек;
 - USAID Проект за деловно опкружување, кој обезбеди помош при изработката 
  на законот и подзаконските акти, обуки во однос на имплементација на 
  правната рамка, изработка на брошури и компакт дискови, како и вклученост 
  во програмата за обука на обучувачи и
 - USAID Проект за електронска влада кој работеше на развој и промоција на 
  Електронскиот систем за јавни набавки. и кој премина во целсоно владение 
  на Бирото. Во соработка со проектот се одржаа и бројни обуки за 
  користењето на електронскиот систем.
 
 Советодавен	комитет	за	јавни	набавки	на	ЕК
 Советодавниот комитет за јавни набавки претставува советодавно тело на 
Европската комисија кој има за цел да ги отвори за дискусија различните проблеми со кои се 
соочуваат земјите членки во системот на јавните набавки кој се воспостави со Директивите 
на ЕУ за јавни набавки и на кој се разговара за идните измени и нови решенија кои треба 
да ги воведе Унијата во своето законодавство. На него Република Македонија учествува 
како набљудувач по добивањето на кандидатскиот статус. Вообичаено, претставници на 
Република Македонија се вработени од Бирото. 
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 Светска	банка
 Светската банка во соработка со Бирото отпочна пилот – проект за користење 
на националните правила за јавни набавки за набавките кои произлегуваат од проекти 
финансирани од Светска банка. Целта на пилот – проектот е да се поддржи напредокот 
во развојот на националните системи на јавни набавки во оние земји кои до сега покажале 
значаен напредок во областа на јавните набавки како што е Република Македонија. Проектот 
се состоеше од три фази, и тоа:
 - во првата фаза тимот на Светска банка изврши детално скенирање и оценка 
  на националниот систем на јавни набавки во Република Македонија;
 - во втората фаза фокус е ставен на усогласеноата на практиките за јавни   
  набавки со тие на Банката и
 - во третата фаза беше утврдено кои проекти на Банката би влегле во опфат 
  на националните прописи за јавни набавки и би започнала имплементација на  
  пилот проектот.
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9.	 Предлози	за	унапредување	на	системот	на	јавните	набавки
 Врз основа на податоците до кои доаѓа Бирото за јавни набавки за функционирањето 
на сиситемот за јавни набавки и потешкотиите со кои се судираат договорните органи и 
економските оператори при практичното спроведување на постапките за доделување на 
договори за јавна набавка, но и воочените неправилности во нивното спроведување, Бирото 
ги дава следниве предлози за унапредување на системот на јавните набавки во Република 
Македонија:
 - интензивирање на активностите за обука на договорните органи за правилна 
  примена на Законот за јавните набавки, со акцент на определени делови 
  како подготовка на тендерските документации, евалуација, подготвување на 
  известувања од постапките, е-аукции и сл;
 - комплетирање на процесот на транспонирање на правната регулатива на ЕУ 
  во областа на јавните набавки, особено во делот на правната заштита во 
  постапките;
 - зголемување на размената на информации со останатите институции кои се 
  јавуваат како контролори на системот на јавните набавки, пред се 
  Државната комисија за жалби по јавни набавки и Државниот завод за   
  ревизија;
 - идентификување на одредби од други законски решенија кои влијаат 
  ограничувачки на јавните набавки и ги дерогираат основните принципи на 
  Законот за јавните набавки и на јавните набавки воопшто;
 - воспоставување на автоматска контрола во однос на почитувањето на 
  законските рокови и доследно доставување на евиденции на постапките со 
  барање за прибирање на понуди и известувања за склучен договор до 
  Бирото;
 - посетување на програмата за едукација во јавните набавки што ја органирира 
  Бирото, со цел професионализација на лицата кои ги спроведуваат јавните 
  набавки;
 - задолжително користење на електронските аукции согласно со минималниот 
  услов од 30% предвиден за 2010 година, согласно со измените и 
  дополнувањата на законот;
 - јасно дефинирање на критериумите за доделување на договорот во 
  тендерската документација и елаборирање на начинот на нивно вреднување;
 - максимално искористување на можноста за објавување на тендерската 
  документација на ЕСЈН;
 - намалување на временскиот период за евалуација на понудите и избор на 
  најповолна понуда;
 - прецизно дефинирање на детална техничка спецификација во која се 
  утврдени сите квалитативни параметри со цел користење на критериумот 
  најниска цена за доделување на договор за јавна набавка, а следствено на 
  тоа и спроведување на е-аукција како последна фаза од постапка со барање 
  за прибирање на понуди, отворена постапка и ограничена постапка, но само 
  во случаите кога истата е сеопфатна и
 - интензивирање на поддршката која ја добива Бирото, особено од буџетски 
  и административен аспект како дополнително би се зајакнале неговите 
  капацитети за следење и унапредување на сиситемот на јавни набавки.

Скопје,
5	мај,	2010	година

Д	И	Р	Е	К	Т	ОР
м-р	Маре	Богева	Мицовска
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