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Врз основа на член 4, став (2) од Законот за јавните набавки („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 136/07) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, 
донесе 

 
ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНДИКАТИВЕН СПИСОК НА ДОГОВОРНИ 

ОРГАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува индикативниот список на договорни органи. 
 

Член 2 
Договорни органи од член 4 став (1) од Законот за јавните набавки се: 
1. Државни органи, органите на единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје: 
- Собрание на Република Македонија, 
- Државна изборна комисија, 
- Државна комисија за спречување на корупција, 
- Државен завод за ревизија, 
- Претседател на Република Македонија, 
- Агенција за разузнавање, 
- Влада на Република Македонија, 
- Министерство за одбрана и органите во состав, 
- Министерство за правда и органите во состав, 
- Министерство за труд и социјална политика и органите во состав, 
- Министерство за образование и наука и органите во состав, 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и органите во состав, 
- Министерство за здравство и органите во состав, 
- Министерство за локална самоуправа и органите во состав, 
- Министерство за внатрешни работи и органите во состав, 
- Министерство за надворешни работи и органите во состав, 
- Министерство за финансии и органите во состав, 
- Министерство за економија и органите во состав, 
- Министерство за транспорт и врски и органите во состав, 
- Министерство за култура и органите во состав, 
- Министерство за животна средина и просторно планирање и органите во состав, 
- Агенција за развој и инвестиции,  
- Агенција за државни службеници, 
- Агенција за млади и спорт, 
- Агенција за иселеништво, 
- Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, 
- Дирекција за безбедност на класифицирани информации, 
- Дирекција за заштита и спасување, 
- Центар за управување со кризи, 
- Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен 

карактер, 
- Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи, 
- Државен завод за геодетски работи, 
- Државен завод за статистика, 
- Државен архив на Република Македонија, 
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- Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, 
- Управа за хидрометеоролошки работи, 
- и други органи на државната управа, 
- Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор, 
- Секретаријат за европски прашања, 
- Секретаријат за законодавство,  
- Државно правобранителство на Република Македонија, 
- Уставен суд на Република Македонија, 
- Судски совет на Република Македонија, 
- Врховен суд на Република Македонија, 
- Управен суд, 
- Апелациони судови, 
- Основни судови, 
- Републичко јавно обвинителство, 
- Виши јавни обвинителства, 
- Основни јавни обвинителства, 
- Народен правобранител на Република Македонија, 
- Органи на општините, општините во градот Скопје и Градот Скопје. 
2. Правни лица основани за специфична намена за задоволување на потребите од јавен 

интерес од член 4 став (1) точка б) од Законот за јавните набавки: 
- Фонд за магистрални и регионални патишта, 
- Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, 
- Фонд за осигурување на депозити, 
- Фонд за здравствено осигурување на Македонија, 
- Јавни здравствени установи, 
- Агенција за вработување на Република Македонија, 
- Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување „МАПАС“, 
- Агенција за електронски комуникации, 
- Агенција за планирање на просторот, 
- Агенција за цивилно воздухопловство,  
- Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, 
- Комисија за заштита на конкуренција, 
- Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен 

карактер, 
- Комисија за хартии од вредност, 
- Народна банка на Република Македонија,  
- АД Македонска банка за поддршка на развој, 
- Централен регистар на Република Македонија, 
- Институт за стандардизација на Република Македонија, 
- Институт за акредитација на Република Македонија, 
- Институт за земјотресно инженерство и инжинерска сеизмологија, 
- Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, 
- Институт за социолошки и политички правни истражувања,  
- Институт за тутун, 
- Дирекција за технолошки индустриски развојни зони, 
- Јавни установи од областа на детската заштита, 
- Јавни установи од областа на социјалната заштита, 
- Јавни установи од областа на образованието (основно, средно и високо) и науката, 
- Македонска академија на науките и уметностите, 
- Јавни установи од областа на културата (национални и локални), 
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- Јавни установи од областа на спортот, 
- Академија за обука на судии, 
- Полициска академија, 
- Казнено поправни установи, 
- Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република 

Македонија, 
- Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта 

“Македонија пат“, 
- Јавно претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми“ и неговите 

подружници, 
- Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќе наменското подрачје “Јасен“ 

Скопје,  
- Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје,  
- Јавно претпријатие за берзанско работење “Агроберза“ - Скопје,  
- Јавно претпријатие “Македонска радиодифузија“, 
- Јавно претпријатие “Македонска Радио Телевизија“, 
- Јавно претпријатие “Службен весник на Република Македонија“ - Скопје, 
- МЖ Транспорт АД - Скопје, 
- Јавно претпријатие за стопанисување на објектите за спорт во сопственост на 

Република Македонија,  
- Повеќенаменска сала “Борис Трајковски“ - Скопје, ДООЕЛ во државна сопственост, 
- АД “Македонска Информативна Агенција“ - Скопје, 
- Јавно претпријатие “Комунална хигиена“ - Скопје,  
- Јавно претпријатие “Паркови и зеленило“ - Скопје, 
- Јавно претпријатие “Улици и патишта“ - Скопје, 
- Водостопанство Тиквеш - Кавадарци, 
- Водостопанство Брегалница - Кочани, 
- други јавни и комунални претпријатија кои што вршат комунална дејност освен од 

областа на водоснабдување 
- и други правни лица кои се основани за специфична намена за задоволување на 

потребите од јавен интерес, што не се од индустриски или комерцијален карактер и во 
најголем дел се финансирани; или се подложни на контрола на работењето; или во кој 
половина од повеќето членови на управниот или надзорниот одбор се именувани од 
страна на државни органи, од органите на единиците на локалната самоуправа и Градот 
Скопје или од други такви правни лица. 

3. Правни лица кои се основани од еден или повеќе договорни органи од член 4 став (1) 
точка а) и б) од Законот за јавните набавки: 

- ЗЕЛС (Здружението на единиците на локалната самоуправа) 
- и други правни лица основани од еден или повеќе договорни органи. 
4. Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност, во 

кои договорните органи од член 4 став (1) точка а), б) и в) од Законот за јавните набавки 
имаат доминантно директно или индиректно влијание, а вршат една или повеќе дејности 
од областа на водоснабдувањето, енергетиката, транспортот и поштенските услуги: 

- Јавно претпријатие за водоснабдување “Студенчица“ - Скопје, 
- Јавно претпријатие за извршување на водостопанска дејност “ХС Злетовица“ - 

Пробиштип, 
- Јавно претпријатие “Лисиче“ - Велес, 
- Јавно претпријатие за водостопанисување со Хидро Системот “Дојранско езеро“ - 

Стар Дојран, 
- Јавно претпријатие “Стрежево“ - Битола, 
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- Јавно претпријатие “Водовод и канализација“ - Скопје, 
- и други јавни претпријатија од областа на водоснабдувањето, 
- АД “ЕЛЕМ“ за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во 

државна сопственост и неговите подружници,  
- АД “ТЕЦ Неготино“ за производство на електрична енергија во државна сопственост - 

Неготино, 
- АД “МЕПСО“ за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот 

систем во државна сопственост - Скопје, 
- АД “ГАМА“ за пренос на природен гас, 
- Јавно комунално претпријатие “Водовод“ за производство, снабдување и 

дистрибуција на геотермална енергија - Кочани, 
- Јавно сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје - Скопје, 
- ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје,   
- Јавно претпријатие за аеродромски услуги “Македонија“ и неговите подружници, 
- АД “Македонска пошта“ - Скопје, 
- и други јавни комунални претпријатија кои вршат дејност во областа на 

водоснабдување, акционерски друштва и друштва со ограничена одоговорност во областа 
на енергетиката, транспортот и поштенските услуги. 

 
5. Правни лица, освен оние кои се наведени во член 4 став (1) точка а), б), в) и г) од 

Законот за јавните набавки, кои вршат една или повеќе дејности од областа на 
водоснабдувањето, енергетиката, транспортот и поштенските услуги, врз основа на 
посебно или ексклузивно право: 

- АД ЕСМ - ЕВН за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, 
- АД Топлификација друштво за производство и дистрибуција на топлинска енергија. 
 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Списокот со кои се 

утврдуваат субјектите на кои се однесуваат одредбите од Законот за јавните набавки 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/04 и 10/05). 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
   Бр. 19-8312/1                     Претседател на Владата 

26 декември 2007 година            на Република Македонија, 
              Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
 


