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ВОВЕДВОВЕДВОВЕДВОВЕД    

Овој водич е пред сѐ наменет за договорните органи - правните лица 
основани за специфична намена за задоволување на потребите од јавен 
интерес, односно за договорни органи од здравствениот сектор.  
 
Воспоставувањето на политичкиот дијалог помеѓу Република Македонија и 
Европската унија, кој отпочна со потпишувањето на Договорот за 
стабилизација и асоцијација, претставуваше и почеток на усогласувањето 
на националното право со acquis communautaire на Европската унија. Една 
од областите во која требаше да се направи ова усогласување се и јавните 
набавки. 
 
Во моментов постојат неколку секундарни извори на правото на ЕУ за јавни 
набавки, кои претставуваат дел од acquis communautaire  и тоа:  

• Директива 2004/18/EЗ;  

• Директива 2004/17/ЕЗ;  

• Директива 92/13/EEЗ; 

• Директива 89/665/EEЗ и 

• Директива 2007/66/EЗ. 

 
Имено, секоја држава – членка има обврска да ги имплементира овие 
Директиви во својот национален правен систем, како би се обезбедила 
целосна усогласеност и еднообразност на правилата за јавни набавки низ 
целата Европска унија и функционирањето на внатрешниот пазар.  
 
Во актуелниот Закон за јавните набавки кој започна да се применува од 1 
јануари 2008 година, во голема мера се транспонирани горенаведените 
директиви за јавни набавки на ЕУ. Истовремено, со наведениов закон како и 
со подзаконските акти се создаде сеопфатна законска рамка за јавните 
набавки и се обезбеди постапките за доделување на договори за јавни 
набавки да се спроведуваат транспарентно, обезбедувајќи еднаков третман 
и недискриминација на економските оператори и потикнувајќи ја 
конкуренцијата меѓу нив што доведува и до порационално искористување 
на јавните средства.  
 
Но, што е договор за јавна набавка? Договор за јавнa набавкa е договор од 
финансиски интерес склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе 
договорни органи од една страна и еден или повеќе економски оператори од 
друга страна, а чиј предмет е изведување на работи, испорака на стоки или 
обезбедување на услуги. 
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Имајќи ја предвид разновидноста и специфичноста на стоките кои можат 
да бидат предмет на набавка, во овој водич сакаме да укажеме на   
правилната примена на одредбите од регулативата за јавните набавки 
(законот, подзаконските акти и моделите на тендерски документи и на 
договори) како и на добрите меѓународни практики кои се развиваат и кои 
се користат при спроведување на постапка за доделување на договори за 
јавна набавка на лекови и други специфични набавки во здравството како 
особено специфичен вид на договори за јавна набавка. 
 

ПРАВНАПРАВНАПРАВНАПРАВНА    РАМКА ВО ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИРАМКА ВО ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИРАМКА ВО ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИРАМКА ВО ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ    

Правната рамка за јавните набавки во Република Македонија е 
воспоставена со: 
 

• Законот за јавните набавкиЗаконот за јавните набавкиЗаконот за јавните набавкиЗаконот за јавните набавки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.136/07) и  

• Законот за изменување и Законот за изменување и Законот за изменување и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните дополнување на Законот за јавните дополнување на Законот за јавните дополнување на Законот за јавните 
набавкинабавкинабавкинабавки  („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/08), 

• Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки 
на услугина услугина услугина услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/07 од 
27 декември 2007 година); 

• УреУреУреУредба за видовите на активности на градење кои се предмет на дба за видовите на активности на градење кои се предмет на дба за видовите на активности на градење кои се предмет на дба за видовите на активности на градење кои се предмет на 
договорите за јавни набавки на работидоговорите за јавни набавки на работидоговорите за јавни набавки на работидоговорите за јавни набавки на работи („Службен весник на 
Република Македонија“ број 136/07 од 28 декември 2007 година);  

• Одлука за утврдување на индикативен список на договорни Одлука за утврдување на индикативен список на договорни Одлука за утврдување на индикативен список на договорни Одлука за утврдување на индикативен список на договорни 
органиорганиорганиоргани („Службен весник на Република Македонија“ број 159/07 од 28 
декември 2007 година); 

• Уредба за општиот поимник за јавни набавкиУредба за општиот поимник за јавни набавкиУредба за општиот поимник за јавни набавкиУредба за општиот поимник за јавни набавки („Службен весник на 
Република Македонија“ број 168/08 од 31 декември 2008 година) ; 

• Правилник за формата и содржината на годишниот план за Правилник за формата и содржината на годишниот план за Правилник за формата и содржината на годишниот план за Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни јавни јавни јавни 
набавкинабавкинабавкинабавки (Службен весник на Република Македонија бр.154/07 од 21 
декември 2007 година);  

• Правилник за постапката на отварањето на понудите и образецот Правилник за постапката на отварањето на понудите и образецот Правилник за постапката на отварањето на понудите и образецот Правилник за постапката на отварањето на понудите и образецот 
за водење на записник за отварањето на понудитеза водење на записник за отварањето на понудитеза водење на записник за отварањето на понудитеза водење на записник за отварањето на понудите („Службен 
весник на Република Македонија“ број 154/07 од 21 декември 2007 
година) ; 

• Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето 
за поништување на постапката и образецот на евиденција на за поништување на постапката и образецот на евиденција на за поништување на постапката и образецот на евиденција на за поништување на постапката и образецот на евиденција на 
постапките со Барање за прибирање за прибирање на понудипостапките со Барање за прибирање за прибирање на понудипостапките со Барање за прибирање за прибирање на понудипостапките со Барање за прибирање за прибирање на понуди 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 154/07 од 21 
декември 2007 година), 36/08 од 17 март 2008 година, 67/08 од 30 мај 
2008 година, и 134/08 од 27 октомври 2008 година) ; 
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• Правилник за начинот на проценување на вредноста на Правилник за начинот на проценување на вредноста на Правилник за начинот на проценување на вредноста на Правилник за начинот на проценување на вредноста на 
договорите за јавни набавкидоговорите за јавни набавкидоговорите за јавни набавкидоговорите за јавни набавки („Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/07 од 21 декември 2007 година) ;   

• Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за 
јавни набавкијавни набавкијавни набавкијавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 
154/07 од 21 декември 2007 година) ; 

• Правилник за формата и содржината на огласите и Правилник за формата и содржината на огласите и Правилник за формата и содржината на огласите и Правилник за формата и содржината на огласите и 
известуизвестуизвестуизвестувањата при доделувањето на договорите за јавна набавка вањата при доделувањето на договорите за јавна набавка вањата при доделувањето на договорите за јавна набавка вањата при доделувањето на договорите за јавна набавка 
на услугина услугина услугина услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 154/07 од 
21 декември 2007 година), 36/08 од 17 март 2008 година, 67/08 67/08 од 
30 мај 2008 година, и 134/08 од 27 октомври 2008 година); 

• ПравиПравиПравиПравилник за содржината на тендерската документацијалник за содржината на тендерската документацијалник за содржината на тендерската документацијалник за содржината на тендерската документација 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 19/08 од 6 февруари 
2008 година); 

• Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот 
од спроведената постапкаод спроведената постапкаод спроведената постапкаод спроведената постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/08 од 17 март 2008 година) ; 

• Методологија за изразување на критериумите за доделување на Методологија за изразување на критериумите за доделување на Методологија за изразување на критериумите за доделување на Методологија за изразување на критериумите за доделување на 
договорот за јавна набавка во бодовидоговорот за јавна набавка во бодовидоговорот за јавна набавка во бодовидоговорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на 
Република Македонија“ број 41/08 од 28 март 2008 година) ;  

• Одлука за набавки од областа на одбранатаОдлука за набавки од областа на одбранатаОдлука за набавки од областа на одбранатаОдлука за набавки од областа на одбраната – донесена од Владата 
на Република Македонија. Поради нејзиниот доверлив карактер не е 
објавена во Службен весник на Република Македонија; 

• Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето 
за поништување на постапката и образецот на евиденцијатаза поништување на постапката и образецот на евиденцијатаза поништување на постапката и образецот на евиденцијатаза поништување на постапката и образецот на евиденцијата    на на на на 
постапките со барање за прибирање на понудипостапките со барање за прибирање на понудипостапките со барање за прибирање на понудипостапките со барање за прибирање на понуди („Службен весник 
на Република Македонија“ број 161/09 од 30 декември 2009 година);  

• Правилник за програмата, начинот на спроведување на испитот, Правилник за програмата, начинот на спроведување на испитот, Правилник за програмата, начинот на спроведување на испитот, Правилник за програмата, начинот на спроведување на испитот, 
висината на надоместокот, како и формата и содржината на висината на надоместокот, како и формата и содржината на висината на надоместокот, како и формата и содржината на висината на надоместокот, како и формата и содржината на 
потврдпотврдпотврдпотврдата за едукацијаата за едукацијаата за едукацијаата за едукација („Службен весник на Република Македонија“ 
број 157/09 од 28 декември 2009 година); 

• Правилник за формата и содржината на огласите и Правилник за формата и содржината на огласите и Правилник за формата и содржината на огласите и Правилник за формата и содржината на огласите и 
озвестувањата за доделувањето на договорите за јавни набавкиозвестувањата за доделувањето на договорите за јавни набавкиозвестувањата за доделувањето на договорите за јавни набавкиозвестувањата за доделувањето на договорите за јавни набавки 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 161/09 од    30 
декември 2009 година) и  

• Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за 
јавни набавкијавни набавкијавни набавкијавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 
161/09 од 30 декември 2009 година).  

 
При спроведувањето на постапката за доделување на договори за јавна 
набавка на лекови треба да се имаат предвид и одредбите од подолу 
наведениве закони: 
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• Законот за здравствена заштитаЗаконот за здравствена заштитаЗаконот за здравствена заштитаЗаконот за здравствена заштита (Службен весник на Република 
Македонија бр. 17/97, 11/02, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 
67/09); 

• Закон за здравственото осигурувањеЗакон за здравственото осигурувањеЗакон за здравственото осигурувањеЗакон за здравственото осигурување (Службен весник на 
Република Македонија бр.  25/2000, 96/2000, 31/03, 84/05, 119/05, 
37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09 и 50/10) ; 

• Закон за јавно здравјеЗакон за јавно здравјеЗакон за јавно здравјеЗакон за јавно здравје (Службен весник на Република Македонија 
бр.  22/2010);  

• Закон за лековите и медицинските помагалаЗакон за лековите и медицинските помагалаЗакон за лековите и медицинските помагалаЗакон за лековите и медицинските помагала (Службен весник на 
Република Македонија бр.  106/2007) и  

• Закон за лековите, помошните лековити средства и медицинските Закон за лековите, помошните лековити средства и медицинските Закон за лековите, помошните лековити средства и медицинските Закон за лековите, помошните лековити средства и медицинските 
помагалапомагалапомагалапомагала (Службен весник на Република Македонија бр.  21/1998). 

 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� При спроведувањето на постапка за  доделување на договор за 

јавна набавка, освен правилната примена на Законот за јавните 
набавки и подзаконските акти, потребно е во текот на целата 
постапка да ги применувате и стручните правила или другите 
закони и прописи, кои го регулираат предметот на набавката. 

    

ППППЛАНИРАЊЕЛАНИРАЊЕЛАНИРАЊЕЛАНИРАЊЕ    НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИНА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИНА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИНА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ            

Согласно член 26 од Законот за јавните набавки, договорниот орган 
донесува план за своите вкупни потреби за набавки во тековната година, кој 
треба да содржи податоци за: 
 

• предметот на договорот (стоки, услуги или работи), 
• шифра според Општиот поимник за јавни набавки (ОПЈН), 
• очекуван почеток на постапката (месец),  
• проценета вредност на договорот и 
• вид на постапката. 

 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Колоната со шифра на ОПЈН која е предвидена со пропишаниот 
образец на план задолжително се пополнува само кај набавките со 
проценета вредност над 130.000 евра во денарска противвредност за стоки и 
услуги, односно над 4.000.000 евра во денарска противвредност за работи. 
Кај помалите набавки ова поле од планот може да се остави празно. 
 
Договорниот орган го донесува планот до крајот на јануари од тековната 
година и по потреба истиот во текот на годината може да го измени и 
дополни согласно со планираните и обезбедените средства за јавни 
набавки. 
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Доколку договорниот орган при донесувањето на планот за конкретната 
потреба има утврдено извор за финансирање, но нема на располагање 
средства за нејзино реализирање, истата може да ја внесе во планот и за неа 
да спроведе постапка. Притоа, договорниот орган потребно е предвидените 
средства со утврдените извори за финансирање во тековната година да ги 
има на располагање во моментот на настанување на финансиските обврски 
од договорот, односно моментот кога ќе треба да изврши исплата за 
испорачаните стоки, извршените услуги или изведените работи. 

 
Предметот на договорот го одредува договорниот орган во планот за своите 
вкупни потреби за набавки во тековната година. Предмет на договорот 
може да бидат стоки, услуги и работи кои се одредени по вид, својства или 
намена, или предметот на договорот може да се одреди на начин истиот да 
претставува техничка, технолошка, економска, функционална и/или друга 
целина.  

 
Договорниот орган треба јасно, разбирливо и конкретно да го опише 
предметот на договорот како би можеле економските оператори да понудат 
стоки, услуги и работи споредливи по вид, квалитет и цена, како и по други 
потребни својства и услови. 

 
Она на што договорниот орган треба да внимава при дефинирање на 
предметот на договорот е неговата спецификација да не ја ограничува 
конкуренцијата со дефинирање на својства кои се карактеристични на 
конкретен производ или производител. При проверка на дефинирањето на 
предметот на договорот, треба особено да се обрне внимание на следново: 
 

• дали е разбирлив; 
• дали е јасен; 
• дали е еквивалентен на описите за слични или исти стоки и/или 

услуги;  
• дали е логички структуиран и 
• дали содржи битни информации. 

 
ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА! Се препорачува наведување на „вкупните (реални) „вкупните (реални) „вкупните (реални) „вкупните (реални) потреби“потреби“потреби“потреби“ 
во Планот за јавни набавки, како и „наведување на сите потребни лекови „наведување на сите потребни лекови „наведување на сите потребни лекови „наведување на сите потребни лекови 
во техничката спецификација“во техничката спецификација“во техничката спецификација“во техничката спецификација“ од тендерската документација, од причина 
што евентуалното пролпуштање може да се третира како идна штета, 
односно интенција потребата да се реализира надвор од системот на 
јавните набавки или спротивно на одредбите од Законот за јавни набавки 
преку заобиколен, нетранспарентен и незаконски начин на постапување. 
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Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Планот за јавните набавки се донесува до 31 јануари, но тој може да 

биде менуван во текот на годината. 
� Во моментот на донесување на Планот не мора да бидат 

обезбедени средствата за набавка на предметот, но потребно е да 
се знае изворот на финансирање. 

� При изготвувањето на годишниот план, договорниот орган нема 
потреба да ја наведува секоја ставка, односно секоја 
спецификација на предметот на договорот, туку само предметот на 
договорот. 

� Шифрата според ОПЈН се наведува во Годишниот план само во 
случаите кога проценетата вредност без вклучен ДДВ е над 130.000 
евра за стоки и услуги и 4.000.000 евра за работи. 

� Предметот на договорот мора да биде јасен и разбирлив. 
� Повеќегодишните договори се предвидуваат само еднаш во 

годишниот план за онаа година кога се планира да се спроведе 
постапката. 

 

ИЗБОР НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОГОВОРОТ ЗА ДОГОВОРОТ ЗА ДОГОВОРОТ ЗА 
ЈАВНА НАБАВКАЈАВНА НАБАВКАЈАВНА НАБАВКАЈАВНА НАБАВКА    

Постапка за доделување на договор за јавна набавка е постапка што ја 
спроведуваат еден или повеќе договорни органи, чија цел или дејство е 
купување или стекнување на стоки, услуги или работи.  
 
Постапки за доделување на договори за јавна набавка се: отворена 
постапка, ограничена постапка, конкурентен дијалог, постапка со 
преговарање со и без објавување на оглас, постапка со барање за прибирање 
на понуди со и без објавување на оглас и конкурс за избор на идејно 
решение. 
 
Отворена пОтворена пОтворена пОтворена постапкаостапкаостапкаостапка е постапка во која секој економски оператор има право 
да поднесе понуда. Оваа постапка претставува редовна постапка која се 
спроведува без исполнување на одредени предуслови, во една фаза, и во 
која секој заинтересиран економски оператор може да учествува со 
поднесување на понуда. 
 
Ограничена постапкаОграничена постапкаОграничена постапкаОграничена постапка е постапка во која секој економски оператор има 
право да поднесе пријава за учество, а само кандидатите избрани од страна 
на договорниот орган се покануваат да поднесат понуда. И оваа постапка 
претставува редовна постапка која се спроведува без исполнување на 
одредени предуслови, во две фази: фаза на претквалификација и фаза на 
евалуација и избор на најповолен понудувач. 
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Конкурентен дијалогКонкурентен дијалогКонкурентен дијалогКонкурентен дијалог е постапка во која секој економски оператор има 
право да поднесе пријава за учество и според која договорниот орган води 
дијалог со избраните кандидати со цел да се утврди едно или повеќе 
соодветни решенија кои ќе ги задоволат неговите барања и врз основа на 
кои избраните кандидати ќе ја изготват својата понуда. Конкурентниот 
дијалог претставува нова и исклучителна постапка која се спроведува во 
три фази доколку се исполнети условите за нејзино спроведување 
предвидени во законот. 
 
Постапка со преговарањеПостапка со преговарањеПостапка со преговарањеПостапка со преговарање е постапка во која договорниот орган ги 
консултира избраните кандидати и преговара за условите од договорот со 
еден или со повеќе од нив. При користење на постапката со преговарање, 
договорниот орган има обврска да го образложи нејзиното користење во 
одлуката за јавна набавка и во извештајот од спроведената постапка. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Оваа постапка не треба да се користи поради неправилно и 
ненавремено планирање на набавките, ниту поради настанување на крајна 
итност настаната како резултат на делувањето, односно неделувањето на 
договорниот орган. 
    
Постапка со барање за прибирање на понудиПостапка со барање за прибирање на понудиПостапка со барање за прибирање на понудиПостапка со барање за прибирање на понуди е поедноставена постапка за 
доделување на договор за јавна набавка, која има многу заеднички 
карактеристики со отворената постапка, но има пократки рокови и 
поедноставни услови за нејзино спроведување. Постапката со барање за 
прибирање на понуди може да биде без објавување, доколку проценетата 
вредност е до 5.000 евра и со објавување на оглас, доколку проценетата 
вредност е до 20.000 евра за стоки и услуги, односно до 50.000 евра за стоки 
без вклучен ДДВ. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Избегнувајте да ја користите оваа постапка во текот на годината 
повеќе пати за ист предмет на набавка. Тоа може да е спротивно на членот 
27 од законот кој забранува намалување на реалната проценета вредност  на 
набавката или нејзино делење со цел да се избегне спроведувањето на 
соодветна постапка. 
    
Конкурс за избор на идејно решениеКонкурс за избор на идејно решениеКонкурс за избор на идејно решениеКонкурс за избор на идејно решение се спроведува кога се набавува план 
или проект главно во областа на просторното планирање, урбанистичкото 
планирање, архитектурата и градежништвото или обработка на податоци, 
избран од страна на жири комисија, врз основа на конкурс. Конкурсот за 
избор на идејно решение не може да се смета за стандардна постапка за 
доделување на договор, бидејќи неговата употреба е специјализирана само 
во делот на изработка на план или проект главно во областа на просторното 
планирање, урбанистичкото планирање, архитектурата и градежништвото 
или обработка на податоци, избран од страна на жири комисија, врз основа 
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на конкурс. Затоа, за конкурс за избор на идејно решение се предвидени 
специфични правила кои не се својствени за другите постапки. 
 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Договорниот орган доделува договор за јавна набавка со примена 

на отворена постапка или ограничена постапка. По исклучок, 
договорниот орган може да додели договор за јавна набавка со 
примена и на другите постапки, само во посебни случаи доколку се 
исполнат одредени услови од законот.  

� При избор на постапката, секогаш имајте го предвид предметот и 
проценетата вредност на договорот. 

 
Посебни начини на доделување на договори за јавна набавка се рамковна 
спогодба и електронска аукција. 
 
Рамковна спогодбаРамковна спогодбаРамковна спогодбаРамковна спогодба е писмена спогодба меѓу еден или повеќе договорни 
органи и еден или повеќе економски оператори за да се утврдат основните 
услови кои ќе ги регулираат договорите за јавни набавки што треба да се 
доделат во определен период, особено во поглед на цената и, ако е можно, 
предвидените количини. 
 
Електронска аукцијаЕлектронска аукцијаЕлектронска аукцијаЕлектронска аукција е повторлив процес на негативно наддавање кој се 
реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите 
имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги 
ревидираат дадените цени или да подобрат одредени елементи од 
понудата, така што рангирањето се врши автоматски со помош на 
електронски средства.  

 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Рамковните спогодби се многу корисни кога кај договорниот орган 

постои финансиска несигурност и му овозможуваат на 
договорниот орган да ја набави онаа количина од предметот која 
му е потребна, во некое идно време и во рамките на дозволените 
средства. 

� Рамковна спогодба може да се склучи за подолг период, но не 
подолго од три години. 

� Не смее да се доделуваат договори за јавни набавки чиј предмет не 
е предвиден во рамковната спогодба. 

� За спроведување постапка која завршува со е-аукција, потребно е 
сите економски оператори кои поднеле пријава за учество, односно 
понуда, да бидат регистрирано во ЕСЈН. 

� Договорниот орган во огласот и во тендерската документација 
мора да ги извести економските оператори дека постапката ќе 
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заврши со електронска аукција. 

 
Договорниот орган го доделува договорот за јавна набавка со примена на 
отворена или ограничена постапка, кои се сметаат за редовни постапки што 
може да се користат во било која ситуација. По исклучок договорниот орган 
може да го додели договорот за јавна набавка со примена и на некоја од 
другите постапки, но само во случај на исполнетост на  посебните услови 
пропишани со законот. 

 
Имено, сите останати постапки предвидени со законот имаат одредени 
предуслови кои треба да се исполнат за да може да се користат. На пример 
за да се примени постапката со барање за прибирање на понуди 
проценетата вредност треба да е во рамки на вредносниот праг за овој вид 
на постапка. Постапките со преговарање се строго ограничени кога истите 
можат да се користат, додека услов за конкурентниот дијалог е предметот 
на договорот да е особено сложен. 
 
Во случај кога предметот на набавка е лек, за кој постои единствен 
дистрибутер во државата се препорачува да се оди со отворена постапка, 
преку која, на транспарентен начин, се покануваат на учество сите домашни 
и странски, физички и правни лица, со цел да се создадат услови за 
конкуренција, вклучувајќи и економски оператори, надвор од границите на 
Република Македонија. На економските оператори чие седиште е надвор од 
Република Македонија треба да им се предочи начинот на вршење промет 
во Република Македонија. Освен Законот за јавни набавки во делот за 
применливи закони задолжително  се наведува и важечкиот Закон за 
лекови и медицински помагала, со кој детално се уредува горенаведената 
материја. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Ако проценетата вредност на набавката на стоки (лекови) и услуги 
е над 500.000 евра во денарска противвредност, огласот за доделување 
задолжителнозадолжителнозадолжителнозадолжително се објавува во Службено гласило на Европската унија или во 
соодветна деловна публикација или технички или професионален весник 
кој е достапен на широката меѓународна стручна и друга јавност. Со цел да 
се постигне пониска цена, да се разбие монополската положба на 
македонскиот пазар за определен лек или група лекови, може да се постапи 
како што е напоменато погоре иако  проценетата вредност на набавката на 
стоки (лекови) и услуги е под 500.000 евра во денарска противвредност, 
повторно незанемарувајќи ги одредбите во Законот за лекови и медицински 
помагала, во делот на прометот со лекови, при изготвување на 
инструкциите за понудувачите од тендерската документација. 
 
ПресметувањеПресметувањеПресметувањеПресметување    нананана    проценетатапроценетатапроценетатапроценетата    вредноста на договоротвредноста на договоротвредноста на договоротвредноста на договорот    
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Проценетата вредност на договорот за  јавнa набавкa се пресметува при 
изготвување на годишниот план за јавни набавки. Договорниот орган пред 
донесување на одлуката за јавна набавка, ја прилагодува  проценетата  
вредност  на  конкретниот  договор  за  јавна набавка  утврдена  во  
годишниот  план  за  јавни  набавки,  доколку  настанат промени во 
вредноста.  
 
Начинот на проценување на вредноста на договорите за јавна набавка е 
пропишан во Правилникот за начинот на проценување на вредноста на 
договорите за јавна набавка. 
 
Согласно со овој правилник, договорниот  орган  ја  проценува  вредноста  на  
договорот  за  јавнa набавкa  со  пресметување  на  вкупниот  износ  што  
треба  да  се  плати  за реализирање на соодветниот договор, без вклучен 
ДДВ, земајќи ја предвид секоја  опција  и  секое  евентуално  продолжување  
или  зголемување  на вредноста на договорот, доколку тие можат да се 
предвидат во моментот на вршење на проценката. 
 
Ако  договорниот  орган  набавува  стоки,  услуги  или  работи  со 
доделување  на  повеќе  договори  во  вид  на  посебни  делови  од  една 
постапка за доделување на договор за јавна набавка, проценетата вредност 
се определува  како  збир на  сите делови од постапката  за доделување на 
договор за јавна набавка.  
 
Ако во моментот на проценување на вредноста на договорот за јавна 
набавка  на  стоки,  договорниот  орган  нема  утврдено  дали  стоките  ќе  ги 
набавува  преку  купување  веднаш,  купување  со  одложено  плаќање  или 
изнајмување  со  или  без  опција  за  купување  на  стоката,  за  проценета 
вредност на договорот се смета највисоката вредност што соодветствува на 
секоја опција за набавка на стоките. Проценетата вредност на договорот за  
јавна набавка на стоки преку купување  со  одложено  плаќање  или  
изнајмување  со  или  без  опција  за купување на стоката, зависи од 
времетраењето на соодветниот договор, и тоа: 

 
• во  случај  на  договор  со фиксен  рок  со  времетраење  до  12 месеци, 

проценетата  вредност  се  пресметува  земајќи  ги  предвид  сите 
исплати што треба да се извршат за времетраењето на договорот;  

• во  случај  на  договор  со фиксен  рок  со  времетраење  подолго  од  12 
месеци,  проценетата  вредност  се  пресметува  земајќи  ги  предвид 
сите  исплати  што  треба  да  се  извршат  за  времетраењето  на 
договорот,  вклучувајќи  ја  и  проценетата  резидуална  вредност  на 
стоките, или  

• во  случај  на  договор  чие  времетраење  не  може  да  се  одреди  во 
моментот  на  вршење  на  проценката,  проценетата  вредност  се 
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пресметува  со  множење  на  месечната  вредност  што  треба  да  се 
плати, со бројот 48.  

 
Ако  договорниот  орган  доделува  договор  за  јавна  набавка  на  стоки кој 
треба да се продолжи во определен временски период, проценувањето на 
вредноста на овој договор се врши врз основа на: 
 

• вкупната  реализирана  вредност  на  сите  последователно  слични 
договори за набавки од ист вид доделени во претходните 12 месеци, 
прилагодени,  доколку  е  возможно,  со  промените  во  количини  или 
вредности  кои  би  можеле  да  се  случат  во  текот  на  12  месеци  по 
склучување на договорот, или 

• вкупната  проценета  вредност  на  сите  последователно  слични 
договори за набавки кои се очекува да бидат доделени во следните 12  
месеци,  започнувајќи  од  моментот  на  првата  испорака  или  во 
текот на финансиската година доколку таа е подолга од 12 месеци.  

 
Во случај кога предметот на набавка се лекови, проценетата вреност на 
лековите се утврдува според утврдените референтни цени, врз основа на 
кои се прави проекција на буџетот, во делот на висината на трошоците за 
набавка на потребните лекови, во рамките на цената на определена услуга.  
 
ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА! Во случај кога понудената цена ја надминува референтната 
цена, постапката може да се поништи за тој дел, но може и да се изврши 
избор само доколку се обезбедат дополнителни средства за реализација на 
набавката. 

 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Проценетата вредност се пресметува земајќи ја предвид секоја  

опција  и  секое  евентуално  продолжување  или  зголемување  на 
вредноста на договорот, доколку тие можат да се предвидат во 
моментот на вршење на проценката. 

� Договорниот орган не смее да ги дели договорите за јавна набавка 
на неколку договори со пониска вредност, при што ќе избегне да 
спроведува некоја од редовните постапки. 

 

ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИТЕ И ИЗВЕСТУВАЊАТА ВО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИТЕ И ИЗВЕСТУВАЊАТА ВО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИТЕ И ИЗВЕСТУВАЊАТА ВО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИТЕ И ИЗВЕСТУВАЊАТА ВО 
ПОСТАПКИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ ПОСТАПКИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ ПОСТАПКИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ ПОСТАПКИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИНАБАВКИНАБАВКИНАБАВКИ    

Општо за објОпшто за објОпшто за објОпшто за објавувањетоавувањетоавувањетоавувањето    
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Договорниот орган обезбедува транспарентност при доделувањето на 
договорите за јавни набавки, со објавување на претходно индикативно 
известување, оглас за доделување на договор за јавна набавка, известување 
за склучен договор и/или известување за поништување на постапката за 
доделување на договор за јавна набавка. 
 
Имено, транспарентноста подразбира достапност на сите релевантни 
информации за сите потенцијални учесници во постапката за доделување 
на договор за јавна набавка. Сите релевантни информации треба да бидат 
достапни благовремено до деловната заедница и до пошироката јавност.  
 
Воедно, правилата поврзани за објавувањето од една страна се во директна 
функција на остварување на основните начела на јавните набавки: еднаков 
третман, забрана на дискриминација и транспарентност, а од друга страна 
се резултат на новите трендови на користење на интернетот како современ 
медиум со кој се обезбедува поголемо ниво на транспарентност. 
Користењето на електронски средства за објавување е практично, брзо и 
ефикасно. 
 
Во системот на јавните набавки постојат следниве огласи и известувања: 
  

• претходно индикативно известување,  
• оглас за доделување на договор за јавна набавка,  
• оглас за конкурс за избор на идејно решение,  
• оглас за барање за прибирање на понуди,  
• известување за склучен договор за јавна набавка,  
• известувања од конкурс за избор на идејно решение,  
• евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди, 
• известување за поништување на постапката,  
• известување за поништување на постапката со барање за прибирање 

на понуди. 
    
Претходно индикативно извеПретходно индикативно извеПретходно индикативно извеПретходно индикативно известувањестувањестувањестување    
 
Претходното индикативно известување претставува известување дека 
договорниот орган има намера, во иднина, да додели договор за јавна 
набавка. Тоа не претставува обврска за договорниот орган туку можност да 
го користи за кратење на роковите кај отворената постапка и кај првата 
фаза на ограничената постапка, кога проценетата вредност на договорот го 
надминува износот од 130.000 евра во денарска противвредност за стоки и 
услуги, односно 4.000.000 евра за работи.  
 
Треба да се има предвид дека претходното индикативно известување се 
пополнува за секоја постапка одделно. Договорниот орган може да објави 
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претходно индикативно известување и за помалите договори, но тука не 
може да го користи за скратување на роковите. 
 
Објавувањето на претходно индикативно известување не претставува 
почеток на постапката и не го обврзува договорниот орган да ја спроведе 
истата, доколку во меѓувреме настанат определени промени во неговите 
потреби. Тоа значи дека претходното индикативно известување се 
пополнува пред донесувањето на формална одлука за јавна набавка. 
 
Претходно индикативно известување се објавува само на веб страницата на 
Бирото за јавни набавки. При тоа, кога договорниот орган ќе го објавува 
огласот за доделување на договор треба да го внесе и бројот на претходното 
индикативно известување со цел да се оправда скратувањето на крајниот 
рок за поднесување на понудите. 
 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Претходното индикативно известување се користи за кратење на 

роковите кога проценетата вредност е над 130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и услуги, односно 4.000.000 евра за 
работи. 

� Крајниот рок за поднесување на понудите може да се намали 
најмногу до 36 дена кај отворената постапка. 

� Претходното индикативно известување се објавува само на веб 
страницата на Бирото за јавни набавки. 

 
Оглас за доделување на договор за јавна набавкаОглас за доделување на договор за јавна набавкаОглас за доделување на договор за јавна набавкаОглас за доделување на договор за јавна набавка    
 
Договорниот орган објавува оглас за доделување на договор за јавна 
набавка кога спроведува: 
 

• постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, 
• отворена постапка,  
• ограничена постапка,  
• конкурентен дијалог,  
• постапка со преговарање со претходно објавување на оглас или 
• конкурс за избор на идејно решение. 

 
Огласот се објавува од неколку причини: 
 

• да се максимизира конкуренцијата во постапката, 
• да се обезбеди транспарентност на постапката и да се овозможи на 

сите заинтересирани економски оператори да се натпреваруваат, 
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• да се поттикнат потенцијално слободните економски оператори да 
поднесат понуда, а со тоа да се добие најдобра вредност за 
потрошените пари. 

 
Огласот за доделување на договор за јавна набавка за отворена постапка, 
ограничена постапка, конкурентен дијалог, постапка со преговарање со 
претходно објавување на оглас и конкурс за избор на идејно решение 
истовремено се доставува за објавување на веб страницата на Бирото и во 
„Службен весник на Република Македонија“.  
 
Со актуелниот закон се воведе целосно нов систем на објавување. Секој 
договорен орган своите огласи ги објавува со користење на веб 
апликацијата на Бирото за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk За да 
може да ја користи апликацијата, договорниот орган треба да се регистрира, 
и со своето корисничко име и лозинка да се најавува секогаш кога има 
потреба од објавување. Во самата веб апликација се вградени обрасците на 
огласот и дополнителните прилози, така што самата апликација го води 
лицето што го пополнува огласот низ образецот. 
 
Ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка, без вклучен ДДВ, е 
над 500.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги, односно 
2.000.000 евра во денарска противвредност за работи, огласот за 
доделување на договор за јавна набавка задолжително се објавува во 
Службено гласило на Европската унија или во соодветна деловна 
публикација или технички или професионален весник кој е достапен на 
широката меѓународна стручна и друга јавност. 
 
Во овој случај препорачуваме објавување во Службен весник на Европската 
унија кое исто така, се прави по електронски пат и е бесплатно. Покрај тоа, 
во ЕУ се користат стандардни обрасци кои во голема мера се слични со 
обрасците кои се користат во Република Македонија. Веб порталот на 
Службениот весник на ЕУ за објавување на огласите за јавни набавки е 
http://ted.europa.eu.  
 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Кај постапката со барање за прибирање на понуди огласот 

задолжително се објавува само на веб страницата на Бирото, 
додека за останатите постапки огласот се објавува на веб 
странцата на Бирото и во Службен весник на РМ. 

� Објавувањето во Службен весник на ЕУ е бесплатно. 

 
ИзвИзвИзвИзвестување за склучен договорестување за склучен договорестување за склучен договорестување за склучен договор    
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Договорниот орган задолжително доставува известување за склучен 
договор до Бирото заради објавување на неговата веб страница во рок од 30 
дена по: 
 

• спроведувањето на отворената постапка, ограничената постапка, 
конкурентниот дијалог или постапката со преговарање со и без 
претходно објавување на оглас, со доделување на договор за јавна 
набавка или склучување на рамковна спогодба, 

• спроведувањето на конкурс за избор на идејно решение со 
прогласување на најдобро рангиран учесник и 

• набавка на услуги од членот 17 став (1) алинеја 2 на овој закон, 
доколку проценетата вредност, без вклучен ДДВ, е над 20.000 евра во 
денарска противвредност. 

 
Известувањето од исходот на постапката, односно известувањето за 
склучен договор за јавна набавка дополнително ја зголемува 
транспарентноста во јавните набавки. За разлика од огласите, 
известувањето за склучен договор се објавува само на веб страницата на 
Бирото, без разлика на вредноста на договорот. Со тоа, сите известувања за 
склучен договор стануваат достапни до пошироката јавност преку веб 
страницата на Бирото, односно секој заинтересиран може во секој момент 
да види за кој склучен договор станува збор, со кого, за што и во кој износ. 
 
За набавките спроведени со постапка со барање за прибирање на понуди 
договорниот орган има обврска на полугодишна основа да доставуваат 
евиденција од спроведените постапки која се доставува збирно за сите 
постапки кои се спроведени во предметниот период. Во оваа евиденција се 
поолнуваат и податоци за склучените договори и извршените набавки на 
услуги од член 17 став 1 алинеја 2 од законот, односно т.н. неприоритетни 
услуги. 

 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Известувањето за склучен договор се доставува до Бирото во рок 

од 30 дена од склучувањето на договорот. 
� Кај постапката со барање за прибирање на понуди се доставува 

евиденција до Бирото најдоцна до 31 јули и до 31 јануари за 
претходните шест месеци. 

 

РОКОВИРОКОВИРОКОВИРОКОВИ    

Роковите наведени во Табелата која следи се определени како минималн 
рокови за доставување на понудите во соодветната постапка, и истите треба 
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да бидат пропорционални на спецификата и обемноста на предметот на 
договорот.   

 

Проценета вредност во Проценета вредност во Проценета вредност во Проценета вредност во 
евраевраевраевра    

Вид на постапка која може да се Вид на постапка која може да се Вид на постапка која може да се Вид на постапка која може да се 
користикористикористикористи    

Рок за поднесување Рок за поднесување Рок за поднесување Рок за поднесување 
на понуди или на понуди или на понуди или на понуди или 

пријави за учествопријави за учествопријави за учествопријави за учество    

0-500 месечно Без постапка нема 

500-5.000 Барање за прибирање на понуди без 
објавување 

8 дена 

5.000-20.000 (стоки и 
услуги) 
5.000-50.000 (работи) 

Барање за прибирање на понуди со 
објавување 

14 дена 

20.000 (50.000 за работи)-
130.000 (4.000.000 за работи) 
за договорни органи од 
класичниот сектор 
 
 

Отворена постапка 
Ограничена постапка 
Постапка со преговарање со претходно 
објавување 
Конкурентен дијалог 
Постапка со преговарање без претходно 
објавување 

26 дена (отворена 
постапка) 
16 дена (прва фаза 
ограничена 
постапка, постапка 
со преговарање со 
објавување) 
30 дена 
(конкурентен 
дијалог) 
22 дена (втора фаза 
ограничена 
постапка) 

Над 130.000 (4.000.000 за 
работи) за договорни 
органи од класичниот 
сектор 
 
 

Отворена постапка 
Ограничена постапка 
Постапка со преговарање со претходно 
објавување 
Конкурентен дијалог 
Постапка со преговарање без претходно 
објавување 

52 дена (отворена 
постапка) 
37 дена (прва фаза 
ограничена 
постапка, постапка 
со преговарање со 
објавување) 
37 дена 
(конкурентен 
дијалог) 
40 дена (втора фаза 
ограничена 
постапка) 
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Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Неспроведувањето на постапка кај набавката на стоки, работи или 

услуги во вредност под 500 евра месечно претставува можност, и се 
однесува на набавки чија вкупна проценета вредност на годишно 
ниво не надминува 500 евра. Ова значи дека не може да се 
набавува секој месец ист предмет на набавка во висина од 500 евра. 

� Постапката со преговарање без претходно објавување на оглас се 
спроведува во исклучителни случаи определени во законот, за која 
роковите можат да бидат и пократки. За примена на оваа постапка 
договорниот орган мора да биде сигурен дека нема објективни 
можности да спроведе некоја од другите постапки.  

 

КРИТЕРИУМИ ЗА КРИТЕРИУМИ ЗА КРИТЕРИУМИ ЗА КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТУТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТУТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТУТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТ    

Во постапката за доделување на договор за јавна набавка може да 
учествува секој економски оператор кој поднел пријава за учество, односно 
понуда и кој ги исполнува сите барања од тендерската документација кои се 
однесуваат на неговата способност за реализација на конкретниот договор. 
  
Од наведеното произлегува дека, во секоја постапка за доделување на 
договор за јавна набавка, договорниот орган оценува дали економскиот 
оператор (кандидат, односно понудувач) е компетентен, односно способен 
да го реализира конкретниот договор. Оценувањето на способноста се врши 
во согласност со критериумите за утврдување на способност, кои се 
утврдени во огласот и тендерската документација.  
   
Битно е да се напомене дека со критериумите за утврдување на способност 
се оценуваат економските оператори кои учествуваат во постапката за 
доделување на договор за јавна набавка, а не нивните понуди. 
 
Исто така, договорниот орган не смее да користи критериуми кои се 
непропорционални на обемот на предметот на набавка или кои не се 
директно поврзани со истиот. 
 
Договорниот орган во огласот и во тендерската документација ги наведува 
критериумите за  утврдување на способноста на економските оператори 
(кандидатите, односно понудувачите) во поглед на нивната: 
 

• лична состојба,  
• способност за вршење професионална дејност,  
• економска и финансиска состојба,  
• техничка или професионална способност,  
• стандардите за системи за квалитет и  
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• стандардите за управување со животната средина.   
    

Лична состојба на економскиот операторЛична состојба на економскиот операторЛична состојба на економскиот операторЛична состојба на економскиот оператор    
 
Договорниот орган задолжително ја проверува  личната состојба и 
способноста за вршење на професионална дејност на економските 
оператори. Договорниот орган, ќе го исклучи од постапката за доделување 
на договор за јавна набавка економскиот оператор доколку: 
 

• има информација дека во последните пет години му била изречена 
правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, 
корупција, измама или перење на  пари; 

• е во постапка на стечај или на ликвидација;  
• му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 

повк, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-
приватно партнерство 

• му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за 
вршење на одделна дејност 

• ги нема платено даноцитe, придонесите или другите јавни давачки; 
• му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на 

професија и  
• дава лажни податоци или не ги доставува податоците кои се бараат. 

 
Економскиот оператор својата лична состојба може да ја докаже со 
доставување на следнава документација: 
 

• за докажување дека во последните пет години не му била изречена 
правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, 
корупција, измама или перење на пари, доставува изјаваизјаваизјаваизјава дадена под 
морална материјална и кривична одговорност потпишана и заверена 
од самиот економски оператор за изминатите пет години, сметајќи 
наназад од крајниот рок за доставување на понуди,  

• за докажување дека не е отворена постапка за стечај доставува 
потврдапотврдапотврдапотврда од надлежен орган, како и за докажување дека не е отворена 
постапка за ликвидација,  

• за докажување дека ги има платено даноците, придонесите и другите 
јавни давачки доставува потврдапотврдапотврдапотврда од надлежен орган од земјата каде 
што економскиот оператор е регистриран,  

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

• потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на 
правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или 
трајна забрана за вршење на одделна дејност и  
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• за докажување дека нема изречено забрана за вршење на професија, 
дејност или должност, односно привремена забрана за вршење 
одделна дејност доставува потврдапотврдапотврдапотврда дека со правосилна пресуда не му 
е изречена прекршочна санкција. 

 
Наведената документација, економските оператори задолжително ја 
доставуваат кај отворената постапка, ограничената постапка, постапката со 
преговарање со и без објавување на оглас и конкурентниот дијалог. Кај 
постапката со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, 
економскиот оператор доставува изјава со која ја потврдува својата 
способност. Во тој случај, економскиот оператор чија понуда е избрана за 
најповолна е должен до договорниот орган дополнително да ги достави 
документите за потврдување на неговата способност.  
 
Исто така, треба да се напомене дека во случај на група на економски 
оператори, личната состојба ја докажуваат сите членови на групата, 
односно сите членови треба да  ги достават документите за утврдување на 
личната состојба, како и доказ за вршење на професионална дејност. 
 
Воедно, документите со кои се докажува личната состојба не смеат да бидат 
постари од шест месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена 
од економскиот оператор.  Сепак, договорниот орган има право самиот да ја 
верификува веродостојноста на документите за докажување на личната 
состојба доколку се сомнева дека истите не се автентични.  
 
Способност за вршење професионална дејност на економскиот операторСпособност за вршење професионална дејност на економскиот операторСпособност за вршење професионална дејност на економскиот операторСпособност за вршење професионална дејност на економскиот оператор    
 
Во постапката за доделување на договор за јавна набавка, договорниот 
орган е обврзан да побара од економскиот оператор, односно кандидат или 
понудувач да ја докаже својата способност да ја врши дејност поврзана со 
предметот на договорот за јавна набавка. Со тоа, практично, економскиот 
оператор ја докажува својата регистрација во соодветниот регистар или во 
релевантни професионални или трговски регистри, во зависност од 
прописите на земјата каде што е регистриран. 
 
Наједноставен начин за утврдување на регистрацијата е преку поднесување 
на документ за регистрирана дејност издаден од надлежен орган. Во 
Република Македонија ваков документ издава Централниот регистар на 
Република Македонија.  
 
Но, во постапката може да учествува и економски оператор кој ја врши 
својата дејност според други прописи, како на пример занаетчии и слично. 
Во ваков случај треба да се земат предвид другите документи со кои се 
докажува правото на економскиот оператор да ја врши соодветната 
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професионална дејност, како што се потврда од професионалното 
здружение каде што е регистриран вршителот на дејноста. 
 
Во овој вид на способност може да се вклучат и посебните барања за 
вршење на одредена дејност кои се пропишани со прописите кои ја 
регулираат таа област. На пример, доколку за вршење на дејноста е 
потребна посебна дозвола, тогаш економскиот оператор ќе ја докаже 
својата способност со доставување на дозволата, покрај документот за 
регистрирана дејност. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Во случај кога предмет на набавка се лекови задолжително се 
доставува важечко решение за вршење промет со лекови издадено од 
Министерство за здравство. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Кај постапката со барање за прибирање на понуди без објавување 
на оглас, економските оператори ја докажуваат само оваа способност со 
поднесување на документот за регистрирана дејност. 
 
Економска и финансиска состојба на економскиот операторЕкономска и финансиска состојба на економскиот операторЕкономска и финансиска состојба на економскиот операторЕкономска и финансиска состојба на економскиот оператор    
 
Економската и финансиската состојба, може да се користи како опционен 
критериум за утврдување на способноста на економските оператори  
(кандидатите, односно понудувачите). 
 
При дефинирање на овој критериум треба да се води сметка минималните 
барани услови да бидат поврзани и пропорционални со предметот на 
договорот. Целта на овој критериум е да се утврди дали економските 
оператори се доволно способни финансиски да го издржат договорот 
доколку бидат избрани за носители на набавката. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Во случај кога договорниот орган ќе одлучи да ја утврди 
економско-финансиската состојба тој мора да утврди минимални 
параметри кои смета дека се неопходни економските оператори да ги 
исполнуваат за да можат да го извршат договорот. 
 
Документи кои може да се бараат како доказ со кој економскиот оператор 
ќе докаже дека ги задоволува минималните параметри наведени во 
тендерската документација се: 
 

• соодветни изводи од банки, кои се издаваат од страна на банките чиј 
клиент е економскиот оператор, а со нив се докажува солвентноста и 
ликвидноста; 

• доказ за релевантно осигурување за надомест при професионален 
ризик, се издава од страна на осигурителни компании, а се докажува 
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дека економскиот оператор поседува важечко осигурување од 
професионален ризик; 

• извештај за билансот на состојба заверен од надлежен орган, односно 
ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за 
билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на 
состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот 
оператор е регистриран, се издава од страна на Централен регистар 
или самиот економски оператор, доколку годишните сметки биле 
предмет на ревизија, а се докажува финансиска состојба, ресурсите и 
обврските, и 

• извод од целокупниот промет на претпријатието - податок од 
билансот на успех издаден од надлежен орган, и овој документ се 
издава од страна на Централен регистар или самиот економски 
оператор, а се докажува вкупниот годишен промет, прометот во 
соодветната област и билансот на успех. 

 
Техничка или професионална способностТехничка или професионална способностТехничка или професионална способностТехничка или професионална способност    
 
Исто како и економската и финансиската состојба, така и техничката или 
професионалната способност може да се користи како опционен критериум 
за утврдување на способноста на економските оператори (кандидатите, 
односно понудувачите). Целта на овој критериум е да се утврди дали 
економските оператори ги имаат потребните технички средства или 
професионални капацитети да го реализираат договорот доколку бидат 
избрани за носители на набавката. 
 
Договорниот орган може да ги користи подолу наведените видови на 
докази, со цел да ја утврди техничката или професионалната способност  на 
економските оператори кои учествуваат во постапката за доделување на 
договор за јавна набавка на стоки, и тоа: 
 

• листлистлистлиста на главни испоракиа на главни испоракиа на главни испоракиа на главни испораки на понудувачите или кандидатите 
извршени во последните три години, со вредности, датуми, купувачи 
(договорни органи или економски оператори), со обезбедување на 
потврда за извршени испораки издадени од примателите или, 
доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон 
контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за 
извршени испораки, оваа листа ја издава самиот економски оператор 
а може и да се издаде потврда од договорниот орган или економски 
оператор кој бил примател на стоката која била испорачана од страна 
на економскиот оператор, а со овој документ се докажува искуство од 
релевантни претходни испораки кои успешно се реализирани; 

• опис на техничката опременостопис на техничката опременостопис на техничката опременостопис на техничката опременост и оспособености оспособености оспособености оспособеност на економскиот 
оператор, мерки за осигурување на квалитет и негова опременост и 
оспособеност за испитување и истражување, овој доказ го издава 
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самиот  економски оператор, а со него се докажува адекватна 
техничка опременост, објекти и мерки кои ги користи економскиот 
оператор со цел обезбедување квалитет и опис на неговата 
опременост и оспособеност за анализа и истражување; 

• изјава за ангажиран технички персонал и технички органиизјава за ангажиран технички персонал и технички органиизјава за ангажиран технички персонал и технички органиизјава за ангажиран технички персонал и технички органи без 
оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот 
оператор, ја издава самиот економски оператор или кога техничкиот 
персонал не му припаѓа на економскиот оператор се доставува и 
доказ за нивната достапност, со оваја изјава се докажува достапност 
на техничкиот персонал кој ќе биде вклучен во реализација на 
договорот; 

• момомомостри, опис и/или фотографии на производистри, опис и/или фотографии на производистри, опис и/или фотографии на производистри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на 
испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја 
потврди доколку тоа го побара договорниот орган, ги дава самиот 
економски оператор а во одредени случаи договорниот орган може 
да бара економскиот оператор да достави потврди од овластени 
институти и агенции за контрола на квалитетот со признаена 
надлежност, со нив се докажуваат техничките карактеристики на 
стоките; 

• уверенијауверенијауверенијауверенија издадени од надлежни органи за контрола за квалитет со 
признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на 
производите што јасно била утврдена со упатувањата кон 
спецификациите и стандардите, ги издаваат надлежни органи за 
контрола на квалитет, а со нив се докажува дека понудените стоки се 
во согласност со условите, спецификациите и/или стандардите; 

• во случај кога се набавуваат сложени стоки, или во исклучителни 
случаи за посебни намени, се обезбедува проверка на се обезбедува проверка на се обезбедува проверка на се обезбедува проверка на 
производствените капацитетипроизводствените капацитетипроизводствените капацитетипроизводствените капацитети на економскиот оператор, или ако е 
тоа потребно и на неговите капацитети за проучување и 
истражување, како и на мерките за контрола на квалитетот, оваа 
проверка ја спроведува договорниот орган или надлежен орган во 
земјата каде е регистриран економскиот оператор, а со неа се 
утврдува состојбата на производствените капацитети на 
економскиот оператор (доколку е потребно и на неговите капацитети 
за проучување и истражување и на мерките за контрола на 
квалитетот), и 

• известување за елементите на договорот кој економскиот известување за елементите на договорот кој економскиот известување за елементите на договорот кој економскиот известување за елементите на договорот кој економскиот 
оператор има намера да ги отстапи на подизведувачоператор има намера да ги отстапи на подизведувачоператор има намера да ги отстапи на подизведувачоператор има намера да ги отстапи на подизведувач ова 
известување го дава самиот економски оператор, а со него се 
утврдува дали економскиот оператор има намера да ангажира 
подизведувач и за кој дел од договорот;  

 
Стандарди за системи за квалитет Стандарди за системи за квалитет Стандарди за системи за квалитет Стандарди за системи за квалитет     
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Со стандардите за системите за квалитет детално се опишани системите 
кои треба да бидат користени од страна на економските оператори со цел да 
се обезбеди квалитетот. Договорниот орган е должен во огласот и во 
тендерската документација да ги наведе конкретните системи за квалитет 
кои се засновани на релевантните европски или меѓународни стандарди. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Не треба да се заборави дека овие сертификати се користат за 
утврдување на способноста на понудувачот и преку нив се утврдува дали 
економскиот оператор се придржува на определени стандарди за системи 
на квалитет за целокупниот производствен или деловен процес, а не на 
самите производи што се набавуваат. 
 
Стандарди за управување со животната срединаСтандарди за управување со животната срединаСтандарди за управување со животната срединаСтандарди за управување со животната средина    
 
Стандардите за управување со животната средина претставуваат низа на 
интернационални стандарди за управување на животната средина со кои се 
обезбедува рамка за развој како на системот така и на програмите за 
контрола. 
 
Законот за јавните набавки дава можност во соодветни случаи каде што 
природата на предметот на договорот за набавка го оправдува користењето 
на стандардите за заштита на животната средина, договорниот орган да се 
повика на шемата за управување со животната средина и ревизија на 
Заедницата (EMAS) или на стандардите за управување со животната 
средина засновани на релевантните европски или меѓународни стандарди. 
 
Доколку договорниот орган одлучи да бара одредени стандарди за 
управување со животната средина, тој треба во огласот да ги наведе 
конкретните стандарди кои треба да бидат потврдени од институции за 
акредитација или оценување на сообразност или од релевантните европски 
или меѓународни тела акредитирани за сертификација. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Oвие стандарди се користат за утврдување на способноста на 
понудувачот а не на самите производи што се набавуваат.  
 
ППППодршкаодршкаодршкаодршка    на економскона економскона економскона економско----финансиската финансиската финансиската финансиската и техничката или и техничката или и техничката или и техничката или професионалнапрофесионалнапрофесионалнапрофесионална    
способност од друг субјект способност од друг субјект способност од друг субјект способност од друг субјект         

    
Закон за јавни набавки дава можност економската и финансиската состојба 
на економскиот оператор да биде подржана со ресурси на друг субјект. Тој 
може да се потпре на ресурсите на друг субјект, под услов тие ресурси да се 
достапни во текот на реализација на договорот. Поврзаноста со другиот 
субјект не е важна, важна е само вистинската достапност на овие ресурси. 
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Во ваков случај треба да се има предвид и обврската на субјектот кои го 
подржува економскиот оператор, да достави изјава дека против него не е 
изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, 
корупција, измама или за перење на пари во последните пет години, 
аналогно на изјавата која ја дава самиот економски оператор кој учествува 
во постапката за доделување на договор за јавна набавка.  
 
Исто така, законот дава можност за дополнување на техничката или 
професионалната состојба на економскиот оператор со ресурси на друг 
субјект. Тоа значи дека економскиот оператор може да се потпре на 
ресурсите на друг субјект, под услов тие ресурси да се достапни во текот на 
реализацијата на договорот.  
 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
�  Документите со кои се докажува личната состојба не смеат да 

бидат постари од шест месеци, а во случај на група на економски 
оператори, сите треба да достават доказ за лична состојба 

� Централниот регистар издава документ за регистрирана дејност 
� Кај постапката со барање за прибирање на понуди без објавување 

(до 5.000 евра), економските оператори ја докажуваат својата 
способност единствено со доставување на документ за 
регистрирана дејност 

� Минималните барани услови кај економската и финансиската 
состојба, но и кај техничката или професионална способност мора 
да бидат пропорционални и во согласност со количината и видот 
на предметот 

� Економскиот оператор кој не ги исполнува сите барања од 
економско-финасиската и техничката или професионална 
способност, може да биде поддржан од друг економски оператор за 
да ги исполни истите, за што мора да приложи релевантен доказ за 
поддршката од тој субјект 

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА     

Тендерска документација е збир на документи, информации и услови кои 
претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на 
пријавата за учество, односно понудата. Имено, тендерската документација 
мора да ги содржи сите информации неопходни за конкретниот предмет на 
набавка со цел економскиот оператори да може квалитетно и навремено да 
ја изготви и поднесе својата понуда. 
 
Тендерската документација на заинтересираните економски оператори 
треба да им укаже на следново: 
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• кои се потребите на договорниот орган, 
• кои се барањата, условите, критериумите кои економските оператори 

треба да ги исполнат за да можат да учествуваат во постапката, 
• кои се критериумите врз основа на кои договорниот орган ќе ја 

утврди способноста на кандидатите и/или понудувачите, 
• кои се критериумите за избор на најповолна понуда, 
• како економските оператори да ја подготват пријавата за учество, 

односно понудата. 
 

Воедно, при подготовката на тендерската документација договорниот орган 
треба да ги има предвид следниве прашања: 
 

• дали дефинираниот предмет на договорот за јавна набавка (видот и 
количината) е пропорционален со реалните потреби на договорниот 
орган? 

• дали информациите содржани во тендерската документација се 
точни? 

• дали информациите содржани во тендерската документација ги 
задоволуваат законските обврски? 

• дали постојат дополнителни информации кои би можеле да бидат 
наведени во тендерската документација со кои би се подобрил 
квалитетот на пријавите за учество, односно понудите? 

• дали избраната постапка е соодветна за доделување на тој конкретен 
договор за јавна набавка? 

• дали рокот за доставување на пријавите за учество, односно 
понудите е соодветен? 

• дали критериумите за утврдување на способноста на економските 
оператори се соодветни на предметот на договорот? 

• дали критериумите за евалуација на понудите се соодветни на 
предметот на договорот? 

• кои се документи, услови, односно барања треба да ги достави, 
односно да ги исполни економскиот оператот за да може да 
учествува во постапката за доделување на тој конкретен договор за 
јавна набавка? 

• дали во тендерската документација е детално утврден начинот на 
оценување на квалитетот, доколку се користи како елемент за 
евалуација на понудите при избор на економски најповолна понуда? 

 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! При дефинирање на поделементите на елементот квалитет 
договорниот орган треба да има предвид дали воопшто истите имаат врска 
со квалитетот на производот, бидејќи не ретко се случува поделемнтите на 
елементот квалитет воопшто да немаат врска со квалитетот (искуство во 
употребата, бројот на сертификатите, стандарди за менаџмент и сл.). 
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Доколку не знаете како ќе го евалуирате квалитетот, не го предвидувајте 
како елемент на критериумот за евалуација на понудите. 
 
Деталноста и сложеноста на тендерската документација во голема мерка 
зависи од видот на постапката и од обемот и природата на предметот на 
договорот за јавна набавка. Во зависност од тоа, тендерската документација 
треба да ја има следнава структура: 
 

• покана за поднесување на пријава за учество, односно понуда, 
• инструкции и информации во однос на договорниот орган,  
• технички спецификации, 
• информации во врска со задолжителните одредби на договорот (или 

модел на договор), 
• обрасци (на пр:образец на понуда, обрасци на разни изјави и сл.)  

    
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!    Надоместокот за подигање на тендерска документација не смее 
да е повисок од трошоците кои договорниот орган реално ги има за 
копирање и испраќање на истата по пошта. Овој надоместок не ги вклучува 
трошоците на договорниот орган за изработка на тендерската 
документација, ниту било какви надоместоци за членовите на комисијата за 
јавна набавка. Доколку постапката се спроведува во електронска форма, не 
се наплаќа надоместок за подигање на тендерска документација од 
причини што нема трошоци за копирање и доставување на истата до 
економските оператори. Превисок надомсток за подигање на тендерската 
документација може да се оцени како дејствие со кое се попречува и попречува и попречува и попречува и 
ограничуваограничуваограничуваограничува    конкуренцијатаконкуренцијатаконкуренцијатаконкуренцијата. 
 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Во тендерската документација треба да бидат содржани сите 

битни информации за спроведувањето на постапката, 
подготвувањето на понудата и склучувањето на договорот 

� При подготовка на тендерската документација треба да го 
применувате и Правилникот за содржината на тендерската 
документација (Службен весник на Република Македонија 
бр.19/08), а можете да ги користите и обрасците подговени од 
страна на Бирото за јавни набавки 

� Надоместокот за подигање на тендерската докометација ги 
вклучува единственоединственоединственоединствено трошоците за умножување и достава на 
тендерската документација, а ако истата е достапна електронски, 
тогаш за неа не се бара никаков надоместок 

 
Покана за поднесување на пријава за учество, односно понудаПокана за поднесување на пријава за учество, односно понудаПокана за поднесување на пријава за учество, односно понудаПокана за поднесување на пријава за учество, односно понуда    
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Поканата претставува краток воведен документ во вид на писмо во кое и 
формално се поканува економскиот оператор да учествува во постапката. 
Таа може да содржи и краток приказ на структурата на деловите на 
тендерската документација. 
 
Инструкции и информации во однос на Инструкции и информации во однос на Инструкции и информации во однос на Инструкции и информации во однос на договорниот органдоговорниот органдоговорниот органдоговорниот орган    
    
Инструкциите и информациите се дел на тендерската документација, каде 
се дефинираат сите услови кои ќе се применуваат во конкретната постапка. 
Договорниот орган треба да одлучи кои информации, се неопходни и 
корисни кои треба да се дефинираат во тендерската со цел економските 
оператори соодветно да се подготват за учество во постапката. 
 
Во продолжение се разработени деловите од инструкциите и 
информациите како целина на тендерската документација: 
 
Податоците за договорниот органПодатоците за договорниот органПодатоците за договорниот органПодатоците за договорниот орган најчесто се содржани во делот 
Инструкции и информации – Општи информации. Минималните податоци 
кои договорниот орган ги наведува во тендерската документација се: 
називот и седиштето на договорниот орган, бројот на телефон, бројот на 
факс, интернет адреса, електронската пошта како и податоците за лицето 
или службата задолжена за комуникација со економските оператори. 
 
Податоците за предметот на набавкатаПодатоците за предметот на набавкатаПодатоците за предметот на набавкатаПодатоците за предметот на набавката исто така се содржани во делот 
Инструкции и информации – Општи информации. Договорниот орган треба 
јасно, разбирливо и недвомислено да го опише предметот на договорот. 
Детален опис на предметот на набавката се дава во делот технички 
спецификации. 
 
Во точката за вид на постапка за доделување на договор за јавна набавкавид на постапка за доделување на договор за јавна набавкавид на постапка за доделување на договор за јавна набавкавид на постапка за доделување на договор за јавна набавка 
договорниот орган треба да дадае податоци и за  видот на постапката врз 
основа на која ќе го додели договорот за јавна набавка. 
    
Посебни начини за доделување на договор за јавна набавкаПосебни начини за доделување на договор за јавна набавкаПосебни начини за доделување на договор за јавна набавкаПосебни начини за доделување на договор за јавна набавка. Доколку 
договорниот орган планира одредена постапка за доделување на договорот 
за јавна набавка да заврши со доделување на рамковна спогодба или 
електронска аукција, тоа треба да го наведе во тендерската документација.  
 
Трошоци на постапката. Трошоци на постапката. Трошоци на постапката. Трошоци на постапката. Од особено значење е договорниот орган во 
тендерската документација да наведе кој ги сноси трошоците поврзани со 
подготовката и со доставувањето на понудата, без оглед на водењето и на 
исходот од постапката за доделување на договор за јавна набавка. 
 
Критериум за доделување на договорот за јавна набавкаКритериум за доделување на договорот за јавна набавкаКритериум за доделување на договорот за јавна набавкаКритериум за доделување на договорот за јавна набавка. . . . Еден од 
најзначајните податоци кој треба да се наведе во тендерската 
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документација е критериумот за доделување на договорот за јавна набавка. 
За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе 
понуди најниска цена, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива 
(критериум најниска цена), односно за носител на набавката ќе биде избран 
оној економски оператор чија понуда ќе биде оценета како економски 
најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови како збир на 
бодовите за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда 
(критериум економски најповолна понуда).    
 
ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА! Критериум за избор на најповолна понуда да биде најниска 
цена во сите случаи каде е тоа можно. Не треба да се користат 
манипулативни елементи како што се рок на плаќање, рок на испорака и 
квалитет од причина што истите може точно да се утврдат во делот на 
задолжителните елементи на договорот во тендерската документација. 

    
Начин на комуникацијаНачин на комуникацијаНачин на комуникацијаНачин на комуникација. . . . Во тендерската документација треба да се 
дефинира начинот на комуникација помеѓу договорниот орган и 
економските оператори, односно далиот истиот ќе се одвива по пошта, по 
факс или со електронски средства.     
 
Податоци кои се однесуваат на способноста на економскиот Податоци кои се однесуваат на способноста на економскиот Податоци кои се однесуваат на способноста на економскиот Податоци кои се однесуваат на способноста на економскиот оператороператороператороператор. . . . 
Во тендерската документација, зависно од предметот на набавка и 
постапката за јавна набавка, договорниот орган ги одредува критериумите 
за способност на економските оператори, доказите за докажување на 
способност, називот на органот што го издава доказот, како и вредносните 
показатели на доказот ако можат да се искажат, бројот на способни 
економски оператори кои ќе бидат повикани да достават понуда, можност 
за преговарање само со еден останат економски оператор во завршната 
фаза на постапката за преговарање, како и условите кои мораат да ги 
исполнат групата на понудивачи.    
 
Појаснување на тендерската документацијаПојаснување на тендерската документацијаПојаснување на тендерската документацијаПојаснување на тендерската документација. . . . Договорниот орган, во 
тендерската документација наведува дека економските оператори може да 
побараат појаснување на тендерската документација, исклучително во 
писмена форма, најдоцна 6 дена пред крајниот рок за поднесување 
понудите.    
 
Содржина на понудатаСодржина на понудатаСодржина на понудатаСодржина на понудата. . . . Задолжително во тендерската документација, 
договорниот орган треба да даде информации за содржината на понудата, 
односно податоци за начинот на кој треба да биде подготвена понудата и од 
кои елементи истата треба да се состои.    

 
Јазик на понудатаЈазик на понудатаЈазик на понудатаЈазик на понудата....    Во тендерската документација треба да се наведе 
јазикот на кој понудата ќе може да се достави, а исто така треба да се 
наведе и јазикот на кој ќе се одвива целата кореспонденција помеѓу 
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договорниот орган и економските оператори, како и јазикот на кој 
документи поврзани со понудата треба да се достават.    Во принцип 
печатената литература може да биде доставена и на друг јазик. Во таков 
случај договорниот орган треба да предвиди дали го задржува правото во 
фазата на евалуација на понудите да побара од понудувачот да изврши 
превод на печатената литература која е поднесена на друг јазик.    

 
Цена на понудатаЦена на понудатаЦена на понудатаЦена на понудата. . . . Важен податок кој треба да биде содржан во 
тендерската документација е начинот на изразување на цената.    Имено, 
цената на понудата треба да биде изразена за целокупниот предмет на 
набавката, а доколку е дозволено нудење по групи  или делови на 
предметот на набавката, цената се изразува за групата или за делот на 
предметот на набавката.    Во цената на понудата треба да бидат пресметани 
сите трошоци и попусти без ДДВ, кои се искажуваат посебно.    Цената на 
понудата се пишува со бројки и букви. Доколку износите во бројки и букви 
се разликуваат преовладува износот напишан со букви.    
 
Валута на понудатаВалута на понудатаВалута на понудатаВалута на понудата. . . . Договорниот орган во тендерската документација 
треба да ја утврди валутата или валутите во кои ќе може да се изрази 
цената на понудата, како и валутата која ќе се користи за евалуација на 
понудите.    Курсната листа која ќе се користи е курсната листа на Народната 
банка на Република Македонија, а курсевите за размена се оние кои важеле 
14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите. Доколку утврди дека 
цените треба да бидат изразени во денари, понудувачот е должен цените да 
ги прикаже во денари, во спротивно ризикува понудата да му биде 
отфрлена како неприфатлива. Се разбира, договорниот орган може да 
дозволи користење и на други валути за изразување на цената на понудата, 
на пример евра.    

 
Период на важност на понудатаПериод на важност на понудатаПериод на важност на понудатаПериод на важност на понудата. . . . Исто така, во тендерската документација, 
договорниот орган во тендерската документација мора да одреди рок на 
важност на понудата. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Законот не одредува минимален рок на важност на понудата што 
значи дека договорниот орган во зависност од сложеноста и обемноста на 
предметот на договорот го одредува рок на важност на понудата.    
 
Гаранција на понудатаГаранција на понудатаГаранција на понудатаГаранција на понудата....    Доколку договорниот орган реши да бара гаранција 
на понудата, тоа задолжително го наведува во тендерската документација.    
Гаранција на понудата претставува повратни средства кои ги плаќаат 
понудувачите како гаранција дека ако бидат избрани за најповолни ќе 
пристапат кон потпишување на договорот. Во тендерската документација 
задолжително се наведува и видот на гаранцијата. Имено, гаранција на 
понудата може да биде во вид на банкарска гаранција или депонирани 
средства. Висината на гаранцијата на понудата не смее да биде поголема од 
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3% од вредноста на понудата. Гаранцијата на понудата се доставува заедно 
со понудата во оригинална форма.    
 
Договорниот орган може да ја наплати гаранцијата на понудата, ако 
понудувачот: 
 

• ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината 
важност, 

• не ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на 
комисијата, 

• не го потпише договорот за јавна набавка или 
• не ја обезбеди гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, 

ако договорниот орган ја предвидел во тендерската документација. 
  

Гаранцијата на понудата треба да е со важност не помалку од 14 дена по 
денот на истекот на важноста на понудата.  
 
ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА! Договорните органи од здравството треба да имаат предвид 
дека бројот на економски оператори кои учествуваат во постапките за јавни 
набавки на лекови и слични набавки е ограничен и истите учествуваат во 
многу постапки. Од тие причини треба да внимаваат гаранциите што се 
бараат да бидат пропорционални на проценетата вредност. Законот дава 
флексибилност во однос на можноста во некои случаи да не се бара 
гаранција за учество, а во случаите каде ќе се бара, таа не мора секогаш 
биде во максималниот процент. Претераното барање на гаранции на 
понудата може на економските оператори да им резервира големи износи 
на ликвидни средства а со тоа и да ги одврати од натамошно учество во 
постапките. Тоа може да резултира со намалена конкуренција и повисоки 
цени на понудите. 
 
Гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.Гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.Гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.Гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот. 
Договорниот орган може да реши да бара од избраниот понудувач гаранција 
за навремено и квалитетно извршување на договорот и тоа го наведува во 
тендерската документација. Висината на гаранцијата може да изнесува 5% 
до 15% од вредноста на договорот. 
 
ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА! Договорниот орган треба да избегнува да бара гаранција за 
навремено и квалитетно извршување на договорот кај рамковните спогодби 
и договорите за сукцесивна испорака каде не се предвидени минимални 
количини на лекови кои договорниот орган се обврзува да ги повлече. 
Таквата пракса им резервира големи финансиски средства на понудувачите 
за подолг временски период, додека не им гарантира дека количината која 
ја бара понудувачот ќе биде целосно повлечена, односно дали воопшто ќе 
биде повлечена. 
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Форма и потпишување на понудатаФорма и потпишување на понудатаФорма и потпишување на понудатаФорма и потпишување на понудата. . . . Битен податок за економските 
оператори е формата и потпишувањето на понудите. Во принцип понудата 
се поднесува во еден оригинален примерок, испишана со неизбришливо 
мастило и потпишана од одговорното лице на економскиот оператор или 
лице овластено од него. Неизбришливото мастило не значи дека понудата 
треба да се пополнува рачно со пенкало. Тоа значи дека понудата не треба 
да се пополнува со молив или со друго средство кое лесно се брише. 
 
Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во 
прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано 
од одговорното лице. Сите страници на понудата, треба да се парафирани 
од лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, 
бришење или пишување врз претходен текст важи само ако е потпишано 
или парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.    

 
Затворање и обележување на понудитеЗатворање и обележување на понудитеЗатворање и обележување на понудитеЗатворање и обележување на понудите. . . . Договорниот орган во 
тендерската документација треба да го наведе начинот на доставување на 
понудите. Па така, економскиот оператор ја доставува понудата со 
целокупната документација во затворен внатрешен плик на кој се наведува 
полниот назив и адреса на економскиот оператор. Така затворениот 
внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:    
 

• содржи назив на договорниот орган; 
• е адресиран со точна адреса на договорниот орган; 
• содржи информација за бројот на поканата и 
• во горниот лев агол стои предупредување „Не отвoрај“, или „Do not 

open“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на 
понудата. 

 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Ако пликовите не се запечатени и обележани како што се бара, 
договорниот орган не презема одговорност за нивно ненавремено и 
некомплетно пристигнување во неговата архива или за предвремено 
отворање на понудата. Тоа не е основа за отфрлање на понудата, се додека 
не е загрозен нејзиниот интегритет пред јавното отворање на понудите. 
 
Краен рок и место Краен рок и место Краен рок и место Краен рок и место за поднесување на понудитеза поднесување на понудитеза поднесување на понудитеза поднесување на понудите....    Важен податок за 
економските оператори е крајниот рок за доставување на понудите, како и  
адресата на која истите треба да се достават. Оттука, договорниот орган во 
тендерската задолжително го наведува крајниот рок за доставување на 
понудите, како и адресата каде истите треба да се достават.    

 
Измена, замена и повлекување на понудатаИзмена, замена и повлекување на понудатаИзмена, замена и повлекување на понудатаИзмена, замена и повлекување на понудата. . . . Договорниот орган во 
тендерската документација мора да ја наведе можноста понудувачите да ги 
изменат, заменат или повлечат своите понуди по поднесување на понудата, 
како и крајниот рок до кога ќе можат да ги направат измените, замените 
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или повлекувањата.    Воедно, треба да се наведе и начинот ковертирање, 
обележување и доставување на измените, замените и повлекувањата на 
понудите.    
 
Отворање на понудитеОтворање на понудитеОтворање на понудитеОтворање на понудите. . . . Особено важен податок кој ќе треба да биде 
содржан во тендерската документације е податокот за јавното отворање на 
понудите, односно денот, времето и местото на одржувањето на истото. 
Исто така, се наведува кој може да присуствува  на отворањето, како и кој 
може да дава забелешки во записникот од отворањето на понудите.    Во 
тендерската документација треба да стои напомена дека овластените 
претставници на економските оператори на јавното отворање мораат да 
носат овластување потпишано од одговорното лице на економскиот 
оператор, и дека сите овластени претставници на економските оператори, 
присутни на јавното отворање, треба да потпишат евидентен лист.      
 
Појаснување на понудитеПојаснување на понудитеПојаснување на понудитеПојаснување на понудите. . . . Договорниот орган треба во тендерската 
документација да предвиди дека во периодот на разгледување и оценување 
на понудите,  може да побара од кој било економски оператор појаснување 
на неговата понуда. Барањето од договорниот орган за појаснување и 
одговорот се во писмена форма. При ваквото постапување треба да се 
напомене дека никаква промена на цените или на содржината на понудата 
нема да се бара, нуди или да се дозволува, освен за потврдување на 
коригирањето на аритметички грешки што ги открил договорниот орган 
при проценката на понудите.     
 
Исправка на аритметички грешкиИсправка на аритметички грешкиИсправка на аритметички грешкиИсправка на аритметички грешки. . . . Во тендерската документација, 
договорниот орган треба да предвиди дека ако понудата е прифатлива и е 
составена и доставена во согласност со тендерската документација, ќе ги 
коригира аритметичките грешки, како и начинот на кој ќе го стори тоа. На 
пример, ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува 
износот што е напишан со зборови, ако постои разлика помеѓу единечната 
цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.     

 
Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според 
опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за економскиот 
оператор. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на 
аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде активирана 
гаранцијата на понудата. 
 
Доделување на договорот за јавна набавкаДоделување на договорот за јавна набавкаДоделување на договорот за јавна набавкаДоделување на договорот за јавна набавка. . . . Договорниот орган во 
тендерската документација наведува на кого ќе го додели договорот за 
јавна набавка во зависност од критериумот за избор на најповолна понуда. 
Така, договорниот орган договорот му го доделува на економскиот оператор 
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кој понудил најниска цена, доколку критериум за избор на најповолна 
понуда бил најниска цена.     

 
Договорниот орган договорот му го доделува на економскиот оператор чија 
понуда е утврдена како најповолна врз основа на критериумот економски 
најповолна понуда. 

 
Во ретки случаи можно е да се појават две или повеќе понуди кои имаат 
исти цени и други услови. Во таков случај законот не предвидува правила 
како да се постапува, но вообичаена пракса е за најповолна да се избре онаа 
понуда која освоила повеќе бодови за оној елемент од критериумот 
економски најповолна понуда кој носи најмногу бодови. Ова правило ќе се 
применува соодветно за сите елементи според редоследот на важност. 
Доколку и со ваквото постапување не може да се утврди најпоовлната 
понуда, комисијата може да пристапи кон спроведување на ждрепка или 
пак договорот да го додели на понудата која пристигнала прва. Истото се 
применува кога критериум се користи најниската цена. Во секој случај 
договорниот орган треба да ги утврди овие правила однапред во 
тендерската документација. 
 
Известување за доделување на договорот за јавна набавкаИзвестување за доделување на договорот за јавна набавкаИзвестување за доделување на договорот за јавна набавкаИзвестување за доделување на договорот за јавна набавка. . . . Во 
тендерската документација се наведува начинот на кој економските 
оператори кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна 
набавка, ќе бидат известени за изборот на најповолна понуда.    Имено, пред 
истекот на периодот на важење на понудата, а најдоцна во рок од 3 дена од 
донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда, избраниот 
најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека 
неговата понуда е прифатена. При тоа, и сите други економски оператори ќе 
бидат известени за резултатите од постапката, одлуката кој е најповолен 
економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. 
 
Правна заштитаПравна заштитаПравна заштитаПравна заштита. . . . Договорниот орган во тендерската документација 
задолжително дава поука за користење на инструментот за правна заштита, 
односно укажува дека секој економски оператор кој има правен интерес за 
добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да 
претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од Законот за 
јавните набавки, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата 
и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во 
постапката за доделување на договор за јавна набавка.    
 
Технички спецификацииТехнички спецификацииТехнички спецификацииТехнички спецификации    
 
Техничките спецификации на објективен и недискриминирачки начин ги 
опишуваат карактеристиките на предметот на договорот. Тие се однесуваат 
на квалитетот, барањата во врска со влијанието врз животната средина и 
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безбедноста при користење, како и димензии, терминологија, симболи, 
методи на тестирање, пакување, означување и етикетирање и инструкции 
за користење на стоката, системи за обезбедување на квалитет, услови и 
постапки за оцена на сообразност со релевантните стандарди или други 
слични барања. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Договорниот орган треба во техничките спецификации да наведе 
дека понудувачот за секој понуден лек треба да обезбеди важечко 
решение/одобрение за ставање во промет на готов лек, издадено од 
Министерството за здравство на Република Македонија - Биро за лекови. 
Исто така, треба да се предвиди дека понудувачот за секој понуден лек 
треба да обезбеди овластување  од производителот, односно од овластениот 
застапник за учество во отворената постапка, додека за секој понуден лек, 
за кој тој не е носител на решението/одобрението, треба да обезбеди 
овлaстување за негово користење од носителот на одобрението. 
 
Задолжителните одредби од договорот за јавна набавкаЗадолжителните одредби од договорот за јавна набавкаЗадолжителните одредби од договорот за јавна набавкаЗадолжителните одредби од договорот за јавна набавка    
 
Задолжителните одредби од договорот за јавна набавка, или модел на 
договорот претставуваат дел од тендерската документација, во кој 
договорниот орган на економските оператори им укажува на оние одредби 
од договорот кои се задолжителни и чиешто менување не е можно. 
Вообичаено кај поголемите договори, се приложува модел на договор и од 
економските оператори се бара заедно со понудата да го вратат и моделот 
на договор парафиран како доказ дека го прочитале и се согласуваат со 
условите наведени во него. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Договорниот орган треба да се осигури дека правата и обврските 
во договорот за јавна набавка ќе бидат соодветно избалансирани за двете 
договорни страни. Договорниот орган не треба да ја користи својата 
позиција како страна која ги дефинира условите на договорот, да 
предвидува несоодветни обврски за другата договорна страна, што може да 
доведе до намален интерес за учество во постапките или проблеми при 
реализација на договорите. Исто така, при дефинирање на условите на 
договорот треба да се имаат спецификите во трговијата со лекови, како што 
се специфичните услови за чување, роковите за чување и слично.    
 
ОбрасциОбрасциОбрасциОбрасци    
 
Обрасци кои договорниот орган сака економските оператори да ги пополнат 
и да ги вратат како дел од понудата, претставуваат посебен дел од 
тендерската документација. Ова се прави со цел да се обезбедат 
еднообразни понуди од сите понудувачи и да се олесни евалуација на 
истите. Покрај образец на понуда, обично се внесуваат обрасци на изјавите 
што се бараат. 
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Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Рокот на важност на понудата може да се продолжува во 

исклучителни случаи, односно да трае подолго од предвидениот, 
но договорниот орган треба да достави вакво барање до 
економските оператори пред истекот на важноста на понудата 

� Гаранцијата на понудата не смее да биде повисока од 3% од 
вредноста на понудата, а важноста не смее да биде пократка од 14 
дена од денот на истекот на важност на понудата 

� Гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на договорот 
изнесува од 5% до 15% од вредноста на договорот 

� Понудата се доставува во два затворени плика, на надворешниот 
стои ознака ,,Не отварај’’, адресата на договорниот орган и бројот на 
поканата, а во внатрешниот се наведува полниот назив и адресата 
на економскиот оператор 

� Само задоцнетите понуди неотворени се враќаат кај економскиот 
оператор 

� На јавното отварање може да присуствуаат претставници од 
економските оператори и други заинтересирани лица, но 
присуството на јавното отворање од страна на понудувачите е 
нивно право, а не обврска. Доколку некој понудувач реши да не 
учествува на јавното отворање, неговата понуда се третира на ист 
начин како и останатите. 

� Економскиот оператор може да побара појаснување на 
тендерската документација во време пред истекот на рокот за 
поднесување на понудите, но и договорниот орган може да побара 
појаснување на понудата од економскиот оператор во текот на 
евалуацијата. По јавното отворање на понудите не смее да се 
прават никакви измени или дополнувања на понудата освен на 
аритметичките грешки 

� Договорниот орган ги известува сите понудувачи за изборот на 
најповолна понуда, а на неибраните понудувачи задолжително ќе 
им достави и образложение за причините за неизбор 

    

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА И ОДЛУКА ЗА ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА И ОДЛУКА ЗА ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА И ОДЛУКА ЗА ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА И ОДЛУКА ЗА 
ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТАПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТАПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТАПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА    

По извршената евалуација, комисијата пристапува кон рангирање на 
понудите и изготвување на предлог за избор на најповолна понуда. При 
изборот на најповолна понуда, одговорното лице е должно да го прифати 
извештајот на комисијата во кој е содржан предлогот за избор на 



 39

најповолна понуда, освен ако утврди дека предлогот е изготвен спротивно 
на одредбите од законот. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Доколку одговорното лице смета дека предлогот за избор на 
најповолна понуда е спротивен на законот и истиот не го прифаќа, тој треба 
целиот предмет да го врати на повторно одлучување на комисијата со 
детално образложение зошто смета дека предлогот е незаконски. Тоа 
образложение останува дел од досието од постапката. 

 
Одлуката за избор на најповолна понуда ја носи одговорното лице кај 
договорниот орган или лицето кое е овластено од одговорното лице да носи 
вакви одлуки. Изборот на најповолна понуда се врши врз основа на 
критериумот за доделување на договорот утврден во огласот за доделување 
на договор за јавна набавка и во тендерската документација. За да може да 
се изврши избор на најповолна понуда доволно е и да е пристигната само 
една прифатлива понуда. 
 
ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА! Во ретки случаи, а особено при набавката на лекови, може да 
се случи две или повеќе понуди да имаат ист број на бодови. Во таков случај, 
Бирото препорачува изборот да се изврши врз основа на тоа која понуда 
добила повеќе поени за елементот од критериумот економски најповолна 
понуда кој носел најмногу поени. Во случај две или повеќе понуди да имаат 
потполно идентичен број на бодови по елементи или ако се користи 
критериумот најниска цена, Бирото препорачува изборот да се изврши врз 
основа на тоа кој прв поднел понуда, или по пат на ждрепка. Во секој случај, 
овие правила треба да се предвидат во тендерската документација. 

 
Одговорното лице кај договорниот орган или лицето кое е овластено од 
одговорното лице, може да донесе и одлука за поништување на постапката 
за доделување на договорот, но само доколку се исполнети законски 
пропишаните услови.  
 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Одлуката за избор на најповолен понудувач и одлуката за 

поништување на постапката ги носи одговорното лице кај 
договорниот орган 

� И на овие одлуки економските оператори имаат право на жалба, а 
договорниот орган има обврска со доставувањето на овие одлуки 
да вметне и правна поука за економските оператори 

 

КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА 
НАБАВКАНАБАВКАНАБАВКАНАБАВКА            
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Критериуми врз основа на кои договорниот орган може да го додели  
договорот за јавна набавка се: 
 

• економски најповолната понуда или 
• најниската цена. 

 
Ако критериум за доделување на договорот е економски најповолна понуда, 
најповолна понуда е онаа што ќе добие најголем број бодови од различните 
елементи кои носат соодветен број на максимални бодови. 

 
Елементи на критериумот економски најповолна понуда можат да бидат 
цената, карактеристиките на квалитетот, техничките и функционалните 
карактеристики, еколошките карактеристики, оперативните трошоци, 
економичноста, постпродажните услуги и техничката поддршка, времето на 
испорака или извршување или други важни елементи за евалуација на 
понудите. 

 
ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА!ПРЕПОРАКА! Бирото не препорачува користење на начинот на плаќање и 
рокот на испорака како елементи на критериумот економски најповолна 
понуда, од причина што овие елементи обично се крајно манипулативни. 
Истите треба да бидат дефинирани во тендерската документација како 
фиксни услови од страна на договорниот орган. Исто така, треба да се 
внимава при користењето на квалитетот како елемент имајќи предвид дека 
лековите поминуваат низ простапка за одобрување и регистрација пред 
пуштање во промет. 
 
Договорниот орган е должен во тендерската документација да даде 
објаснување како ќе ги вреднува и применува елементите на критериумот 
економски најповолна понуда. 

 
Ако критериум за доделување на договорот е најниската цена, истиот не се 
изразува во бодови и нема потреба да се врши рангирање на понудите. 
Рангирањето на понудите се врши директно според добиените цени. 
Понудувачот кој поднел прифатлива понуда со најниска цена мора да биде 
избран за носител на набавката. 
 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Критериумите за доделување на договор не смеат да се менуваат 

во текот на постапката 
� Договорниот орган при евалуацијата на понудите, односно при 

рангирањето на понудите согласно со критериумите, треба да ја 
има предвид Методологијата за изразување на критериумите за 
доделување на договорот за јавна набавка во бодови (Службен 
весник на Република Македонија бр.41/08) 
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ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ИЛИ ПОНУДУВАЧИТЕИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ИЛИ ПОНУДУВАЧИТЕИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ИЛИ ПОНУДУВАЧИТЕИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ИЛИ ПОНУДУВАЧИТЕ    

Договорниот орган, во зависност од постапката која ја користел за 
доделување на договорот за јавна набавка, писмено ги известува 
кандидатите, односно понудувачите за одлуките во врска со: 
 

• извршената претквалификација,  
• доделувањето на договорот за јавна набавка,  
• склучувањето на рамковната спогодба или  
• поништувањето на постапката за доделување на договорот.  

 
Известувањето до кандидатите, односно понудувачите се доставува во рок 
од три дена од донесувањето на соодветната одлука. Во прилог на 
известувањето се доставува и примерок од соодветната одлука, и истото  се 
испраќа во писмена форма. 
 
Во зависност од постапката за доделување на договорот за јавна набавка, 
договорниот орган во известувањето го известува понудувачот или 
понудувачите чија понуда е избрана за најповолна, како и кандидатите или 
понудувачите што биле одбиени или оние чија понуда не била избрана за 
најповолна, за причините за донесување на одлуката, и тоа секој: 
 

• неизбран кандидат за причините за отфрлање на неговата пријава за 
учество, 

• понудувач чија понуда е отфрлена за причините за отфрлање на 
неговата понуда, со детално образложение зошто понудата е 
неприфатлива и 

• понудувач кој поднел прифатлива понуда која не била избрана за 
најповолна, за името на избраниот понудувач или понудувачи и 
причините за изборот. 

  
При тоа, секој неизбран кандидат во постапките со претквалификација се 
известува за причините за отфрлање на неговата пријава за учество; секој 
понудувач чија понуда е отфрлена за причините за отфрлање на неговата 
понуда, со детално образложение зошто понудата е неприфатлива; секој 
понудувач кој поднел прифатлива понуда која не била избрана за 
најповолна, за името на избраниот понудувач или понудувачи и причините 
за изборот. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Известувањето треба да содржи доволно информации за секој 
понудувач одделно да може да утврди како е извршена евалуацијата и 
причините за избор на најповолната понуда, како и причините за неизбор 
на понудата на предметниот понудувач кој се известува. 
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ЗапЗапЗапЗапомнете:омнете:омнете:омнете:    
� Во прилог на Известувањето секогаш треба да биде и соодветната 

Одлука 
� Известувањето треба да има и детално образложение за 

причините за избор на најповолната понуда, како и причините за 
неизбор на предметната понуда 

  

ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКАДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКАДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКАДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА    

Со цел да се обезбеди рационално и ефикасно искористување на средствата 
во постапките за доделување на договори за јавни набавки и да се 
оневозможи непотребното поништување на истите, со законот се 
пропишуваат одредени ситуации (услови) кога договорниот орган може да 
ја поништи постапката. За поништувањето на постапката, одговорното лице 
или лицето овластено од него носи одлука. 
    
ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! Договорниот орган треба да има предвид дека понудувачите кои 
учествувале во постапката имаат право на жалба и на одлуката за 
поништување на постапката. 
 
Договорниот орган може да ја поништи постапката за доделување на 
договор за јавна набавка согласно со условите од член 169 став 1 од законот 
и член 20 од измените и дополнувањата на законот ако: 
 

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

• не е поднесена ниту една прифатлива понуда, 
• се поднесени прифатливи понуди кои не можат да се споредат 

поради различниот пристап во техничките или финансиските 
понуди, 

• настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган, 
• понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот 

за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот, 
• поради непредвидени и објективни околности се промениле 

потребите на договорниот орган или 
• договорниот орган не може да изврши избор на најповолна понуда 

поради битни повреди на законот согласно со членот 210 од законот. 
 

ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ВАЊЕ НА ДОГОВОР ВАЊЕ НА ДОГОВОР ВАЊЕ НА ДОГОВОР 
ЗА ЈАВНА НАБАВКАЗА ЈАВНА НАБАВКАЗА ЈАВНА НАБАВКАЗА ЈАВНА НАБАВКА    
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Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува со денот на 
кој одлуката за избор на најповолен понудувач или одлуката за 
поништување на постапката станува конечна. 
 
По истекот на периодот на мирување, доколку не е покрената жалбена 
постапка, односно со решение на Државната комисија за жалби по јавни 
набавки поднесената жалба се отфрла или одбива, одлуката за избор на 
најповолен понудувач станува конечна и може да се склучи договорот за 
јавна набавка. 
 
Ако рокот на важност на понудата истече пред донесување на одлуката за 
избор или потпишувањето на договорот, договорниот однос настанува со 
обезбедување на пишана изјава од понудувачот дека ги прифаќа условите 
од договорот, односно дека го продолжува рокот на важност на понудата. Во 
насока на обезбедување на таквата изјава на понудувачот му се дава 
примерен рок. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Договорниот орган не треба да дозволи да носи одлука за избор по 
истекот на важност на понудите, бидејќи ризикува постапката да заврши 
неуспешно. Таквите случаи треба да бидат исклучителни. 

 
Ако избраниот најповолен понудувач одбие да го потпише договорот за 
јавна набавка, односно рамковната спогодба или не достави гаранција за 
квалитетно извршување на договорот како што е барано со тендерската 
документација, или се откаже од негово извршување, договорниот орган 
може да го склучи договорот со следниот рангиран понудувач или да 
започне со нова постапка. 

 
Договорот за јавна набавка, односно рамковната спогодба мора да биде во 
согласност со избраната понуда и условите предвидени во тендерската 
документација. 
 
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Договорниот орган не смее при склучување на договорот да ги 
менува условите кои веќе биле предвидени во тендерската документација и 
според кои понудувачите ги поднеле своите понуди. 
 

ЗапомнЗапомнЗапомнЗапомнете:ете:ете:ете:    
� Договорниот орган може да го склучи договорот за јавна набавка 

по истекот на 12 дена од приемот на одлуката од страна на 
економските оператори, односно 5 дена од приемот на одлуката кај 
постапката со барање за прибирање на понуди. Пред потпишување 
на договорот препорачливо е договорниот орган да го провери 
електронскиот уписник на Државната комисија за жалби по јавни 
набавки кој е достапен на нејзината веб страница 
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� Ако избраниот понудувач се откаже од склучување или 
извршување на договорот, договорниот орган може да го склучи 
договорот со наредниот рангиран понудувач 

 

ПРАВНА ЗАШТИТАПРАВНА ЗАШТИТАПРАВНА ЗАШТИТАПРАВНА ЗАШТИТА    

Жалбата претставува инструмент на правна заштита со кој незадоволните 
учесници во постапката за доделување на договор за јавна набавка, можат 
да ги заштитат своите права и интереси од наводни незаконити дејствија 
или пропуштања на превземање на дејствија од страна на договорните 
органи.  
 
Согласно со член 207 став 1 од Законот,  економските оператори кои имаат 
правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кои претрпеле 
или би можеле да претрпат штета од евентуално прекршување на 
одредбите од Законот за јавните набавки, може да бара правна заштита 
против одлуките, дејствијата и пропуштањата за превземање дејствија од 
страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за 
јавна набавка.  
 
Имено, на овој начин со законот се воведува т.н активна легитимација, 
односно се определува кои субјекти имаат право да ги користат 
инструментите на правна заштита утврдени со законот. Тие им стојат на 
располагање на лицата кои имаат правен интерес за добивање на договорот 
за јавна набавка и кои претрпеле или би можеле да претрпат штета од 
евентуалното прекршување на одредбите од Законот за јавните набавки. 
 
По прием на жалбата, договорниот орган во рок од пет дена до Државната 
комисија ја доставува следнава документација: 
 

• жалбата со сите прилози, податоци и доказ за датумот на прием,  
• одговорот на жалбата со образложение на фактите и правните 

наводи, како и жалбените барања, хронологија на постапката за 
доделување на договор за јавна набавка, со наводи за битните 
елементи на постапката за јавна набавка (проценета вредност, 
податоци за огласот, постапката на отворање на понудите, 
евалуација на понудите, одлука за избор и друго),  

• целокупната документација за постапката со попис на прилозите,  
• понудите на понудувачите и  
• други докази кои укажуваат дека донесените одлуки, дејствија или 

пропуштања за преземање дејствија во постапката за доделување на 
договор за јавна набавка се законити. 
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Договорниот орган може сам да го коригира своето работење пред 
Државната комисија да започне да ја разгледува жалбата. Во практиката 
може да се случи договорниот орган да ја увиди својата грешка од 
вложената жалба и да сака самиот да преземе корективни мерки.Така, тој 
може постојната одлука да ја стави вон сила, односно да донесе нова одлука, 
или да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, да 
го исправи дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил или да 
спроведе нова постапка за доделување на договор за јавна набавка, со 
известување на учесниците во постапката на начин пропишан со овој закон, 
во рок од пет дена од приемот на жалбата. 
 
Во случај договорниот орган сам да ја прифати жалбата и да ги изврши 
потребните корекции, тој е должен да ја извести Државната комисија за тоа, 
со доставување на новата одлука или на доказ дека истата е доставена на 
подносителот на жалбата. 
 
Во случај договорниот орган да не достави одговор на жалбата со 
потребната документација, подносителот на жалбата има право од 
Државната комисија да побара да донесе одлука за поништување на целата 
постапка за доделување на договорот за јавна набавка во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на жалбата. 
 
Барањето се поднесува само до Државната комисија и содржи доказ за 
доставување на жалбата до договорниот орган (односно потврда за времето 
на прием која ја издава договорниот орган при приемот на жалбата), како и 
податоци за самиот договорен орган, предметот на договорот за јавна 
набавка и број на огласот, доколку истите му се достапни. Во случај 
барањето да ги содржи овие елементи, Државната комисија ќе го усвои 
истото и ќе ја поништи постапката.  
 

Запомнете:Запомнете:Запомнете:Запомнете:    
� Секој економски оператор кој има правен интерес за склучување на 

договорот, може да поднесе жалба  
� Жалбата се доставува истовремено до Државната комисија за 

жалби по јавни набавки и до договорниот орган 
� Договорниот орган подготвува одговор на жалбата и заедно со 

целокупната документација за постапката, во рок од пет дена ги 
доставува до Државната комисија за жалби по јавни набавки 

� Доколку договорниот орган по добивањето на жалбата увиди дека 
жалбата е издржана, тој може сам да ја корегира грешката, и за тоа 
ќе ја извести Државната Комисија за јавни набавки 

� Кај постапките кои се водени во електронска форма, односно преку 
ЕСЈН, Државната комисија за жалби ги презема документите од 
системот 
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� Договорниот орган може да поднесе барање за продолжување на 
постапката за доделување на договорт, истовремено со одговорот 
на жалба, од причини поради кои можат да настанат штети заради 
неспроведување на постапката а кои се непропорционални на 
нејзината вредност 

 
 
 
 
 
 


