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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 45 став (2)  од Законот за јавните набавки(*)  („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 24/2019), министерот за финансии донесе

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Член 1
(1) Со овој кодекс се уредува начинот на однесување и работење на лицата кои вршат 

работи од областа на јавните набавки, претседателот и членовите на комисијата за јавна 
набавка и нивните заменици, (во натамошниот текст: лицата), со цел да се обезбеди 
законитост, независност, транспарентност, отчетност, економичност, ефикасност, 
ефективност, конкуренција и еднаков третман на економските оператори, сразмерност, 
одговорност и професионален интегритет при спроведување на јавните набавки, согласно 
нивните должности и овластувања. 

(2) Лицата, при спроведување на постапките за јавни набавки треба да ги почитуваат 
обврските за заштита на личните податоци или на класифицираните информации кои се 
сметаат за лични или за класифицирани информации,  заштита на животната средина, 
социјалната политика и за заштита на трудот кои произлегуваат од прописите во 
Република Северна Македонија, колективните договори и од меѓународните договори и 
конвенции ратификувани согласно со Уставот на Република Северна Македонија.

(3) Лицата ги спроведуваат јавните набавки во согласност со закон, без 
дискриминација, повластување и без никаков личен интерес.

(4) Лицата се одговорни за постапување спротивно на службените должности кои се 
утврдени врз основа на закон, овој кодекс или со други прописи.

Член 2
(1) Лицата водат сметка активностите да не бидат на штета на договорниот орган ниту 

во спротивност со јавниот интерес утврден со закон.
(2) Лицата ги извршуваат работите на високо професионално ниво, кое постојано го 

надградуваат и треба постојано да се едуцираат.
(3) Лицата нема да се ангажираат во активности кои се спротивни на правилното 

спроведување на јавните набавки и треба да ги избегнат состојбите и однесувањата кои 
можат да наштетат на интересот или угледот на договорниот орган во кој се вработени.

(4) Лицата треба да избегнуваат секаков вид на неетичко однесување и не треба да го 
користат статусот или влијанието за задоволување на сопствени материјални и лични 
интереси, како и на членовите на нивните семејства.

(5) Во односите со физичките и правните лица, лицата треба да покажат разбирање, 
љубезност, пристојност и подготвеност да помогнат, притоа непопречувајќи го 
остварувањето на туѓите права, интереси и достоинство. 

(6) При спроведување на јавните набавки, лицата ja остваруваат секоја комуникација и 
размена на информации со физички и правни лица со користење електронски средства 
преку Електронскиот систем за јавни набавки, освен кога користењето на друг начин на 
комуникација е неопходен.   

 (7) Лицата при спроведување на јавните набавки, во непосреден контакт со физички и 
правни лица, треба да се однесуваат одговорно, внимателно, љубезно  и да соопштуваат 
информации на едноставен и разбирлив јазик, да одговараат на поставени прашања и да 
упатуваат каде треба да ги остварат своите права и интереси.
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Член 3
(1) При спроведувањето на јавните набавки, лицата треба да се раководат од правилна и 

разумна оцена на фактичката состојба без предрасуди,  без судир на интереси  и без 
влијание на одговорното лице или лицата кои се засегнати. 

(2) При спроведувањето на јавните набавки, лицата при преземањето, односно 
непреземањето на дејствијата треба да постапуваат на ист начин кон сите заинтересирани 
лица.

(3) Лицата не треба да предизвикуваат со намера штета на физички и правни лица, туку 
треба да обезбедуваат остварување на нивните права и интереси кои не се на штета на 
договорниот орган.

(4) При спроведувањето на јавните набавки лицата не треба да:
- примаат пари, без оглед на износот, други вредности или благородни метали, ниту да 

бараат или да прифатат подарок;
- да ја злоупотребат својата службена положба за да стекнат материјална или друг вид 

на корист за членовите на семејството, блиски роднини, пријатели и други физички и 
правни лица со кои имаат приватен, деловен или политички интерес;

- користат официјални и службени информации добиени при извршување на 
службените задачи и должност кај договорниот орган за лична корист или корист на лица 
со кои се поврзани и

- ја користат својата позиција за да влијаат врз одлуките на органите за контрола или 
следење на системот на јавните набавки со цел да се стекнат со лична корист или корист 
на лица со кои се поврзани, за да се здобијат со одредени бенефиции или права и 
склучување на деловна работа, или на друг начин се здобијат со корист за себе или корист 
на лица со кои се поврзани.

(5) Ако на лицата им е понуден подарок или било која друга понуда, треба подарокот 
или другата понуда да ја одбијат и веднаш да известат за истото.

Член 4
(1) При спроведувањето на јавните набавки, лицата треба да ги почитуваат принципите 

и прописите за спречување на корупцијата и на судирот на интереси.
(2) Лицата нема да дозволат да дојде до судир на нивниот личен финансиски интерес со 

јавниот интерес.
(3) При спроведувањето на јавните набавки, лицата треба да избегнуваат дејствија или 

пропуштања за преземање дејствија кои се во судир со законските  прописи кои би 
можеле да бидат причина за нарушување на нивниот личен интегритет.

Член 5
(1) Лицата нема да постапат доколку одговорното лице и другите раководни лица им 

издадат наредба или упатства кои не се дадени во писмена форма или со користење 
електронска пошта. 

 (2) При спроведувањето на јавните набавки, лицата треба да  избегнуваат дејствија или 
пропуштања за преземање дејствија кои се во судир со законските  прописи за спречување 
на корупцијата кои би можеле да бидат причина за нарушување на нивниот личен 
интегритет.

Член 6
(1) При спроведување на јавните набавки, лицата треба да постапуваат одговорно, а 

податоците и информациите добиени во текот на спроведувањето на јавните набавки 
треба да ги користат само за спроведување на конкретната јавна набавка.
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(2) При спроведување на јавните набавки, лицата треба да постапуваат врз основа на 
принципот на економичност во постапувањето со државниот имот, како и со 
финансиските средства кои се користат при  спроведувањето на јавните набавки.

Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој кодекс престанува да важи Кодексот на 

однесување при спроведување на јавните набавки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 39/12).

Член 8
Овој кодекс влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

      Бр. 02-10718/3
17 декември 2019 година Министер за финансии,
          Скопје д-р Нина Ангеловска, с.р.
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