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Вовед
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Вовед
Со големо задоволство Ви го претставувам Годишниот извештај за
активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на
јавните набавки во 2010 година, во година кога ја одбележуваме и петгодишнината од
функционирањето на Бирото за јавни набавки. Започнува да тече втората половина
од првата декада на нашето работење, во која се надеваме дека ќе постигнеме уште
поголеми резултати во унапредувањето на системот на јавните набавки, период во кој
ќе се соочиме со уште поголеми предизвици и за кој си поставивме повеќе цели за
наш развој.
Овој петти извештај е многу побогат со податоци и информации со кои Бирото
ја информира Владата на Република Македонија и пошироката јавност за неговите
активности кои се во насока, меѓу другото, на процесот за усогласување на
националното законодавство со законодавството за јавни набавки на ЕУ и
имплементација на најдобрите практики во оваа област.
Концептот на Годишниот извештај овозможува преку сеопфатна анализа на
утврдените состојби, статистичките податоци за спроведените постапки и склучени
договори за јавни набавки на национално ниво во 2010 година, на едно место да се
согледа функционирањето на системот за јавни набавки, воочените слабости и
дадените препораки за нивно надминување и унапредување на системот на јавните
набавки воопшто. Исто така информираме и за развојот на Бирото, едукацијата,
соработката со надлежните органи, транспарентноста и меѓународната соработка.
На полето на меѓународната соработка, покрај воспоставената редовна
комуникација со ДГ Внатрешен пазар и конкуренција на Европската комисија,
Светска банка, УСАИД и агенциите од регионот, 2010 година ја одбележа и
одржувањето на Четвртата регионална конференција за јавни набавки на земјите од
ИПА регионот во заедничка организација на Бирото и СИГМА.
Сите овие активности беа реализирани со несебично ангажирање и посветеност
на сите вработени во Бирото, за што искрено им благодарам.

м-р Маре Богева Мицовска
Директор,

________________________________________________________________________________________________________
http://bjn.gov.mk
4 / 75
https://e-nabavki.gov.mk

Нормативна дејност

______________________________________________________________________________
1. Нормативна дејност
1.1 Закон за јавните набавки
Постојниот Закон за јавните набавки е донесен од страна на Собранието на
Република Македонија на 6 ноември 2007 година, а стапи во сила на 1 јануари 2008
година („Службен весник на РМ“ бр. 136/2007). Истиот е изменет и дополнет за прв пат
во октомври 2008 година („Службен весник на РМ“ 130/2008) и втор пат во јули 2010
година (“Службен весник на РМ“ бр. 97/2010) .
Законот како и подзаконските акти воспоставија сеопфатна законска рамка за
создавање на цврст, ефикасен и транспарентен систем за јавни набавки во Република
Македонија.
Воедно, тој е со добар квалитет и е со високо ниво на усогласеност со
соодветните директиви на ЕУ кои се однесуваат на областа на јавните набавки, што
впрочем е констатација и на Европската комисија дадена во извештаите за
напредокот на Република Македонија за 2009 и 2010 година.
Бирото и во текот на 2010 година континуирано го следеше функционирањето
на системот на јавните набавки и примената на регулативата за јавни набавки и
вршеше анализи за потребите од нејзино изменување и подобрување. Анализите се
вршеа преку барањата на мислења кои договорните органи и економските оператори
ги доставуваа до Бирото со цел добивање на инструкции за примена на одредени
одредби од законот. Исто така, анализи беа вршени и на Директивите на ЕУ за јавни
набавки со цел идентификување на потребите од натамошно усогласување со истите.
Досегашното искуство од примената на законот укажува дека е создадена
солидна правна рамка врз основа на која се спроведуваат постапките за доделување
на договори за јавни набавки и се избира најповолната понуда, но сепак треба да се
работи на јакнење на капацитетите на договорните органи со цел да се намали
процентот на поништување на постапките и да се обезбеди оптимално ниво на
почитување на начелото на рационално и ефикасно искористување на јавните
средства.
2010 година претставува третата година од примена на законот, така што
воспоставениот систем имаше можност да се стабилизира и да се согледаат
резултатите од неговата примена. Од оваа перспектива може да се заклучи дека
законот веќе добро им е познат на субјектите кои го применуваат и дека истиот е
функционален во пракса.

1.2 Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки
Стапувањето во сила на измените и дополнувањата на Кривичниот законик ја
наметна потребата од негово усогласување со повеќе закони меѓу кои и со Законот за
јавните набавки. Измените и дополнувањата на Кривичниот законик се рефлектираа
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врз Законот за јавните набавки во Седмата глава - Доделување на договорот за јавна
набавка - Дел 2 Утврдување на способност – Оддел 2 Лична состојба на економскиот
оператор.
Освен оваа измена, се направија и други измени кои беа во насока на
оставрување на заложбите на Владата на Република Македонија за зголемување на
примената на информатичката технологија. Така, се зголеми обврската за почесто
користење на електронските аукции во постапките и се воведе нов начин на
пресметување на нивото на користење на електронската аукција од страна на
договорните органи. Согласно измените, процентот на реализирани постапки со
електронски аукции ќе се пресметува од бројот на објавени огласи за постапките за
кои согласно со законот постои можност да завршат со примена на електронски
аукции. Овие измени се применуваат од јануари 2011 година.
Со цел да не се изгуби довербата на деловната заедница во функционирањето
на ЕСЈН и постигнатите позитивни ефекти од неговата досегашна примена, и во
постапките кои завршуваат со електронска аукција се воведе јавно отворање на
понудите.
Поради потребата од спречување на непотребното одолговлекување на
евалуацијата на понудите, односно пријавите за учество, и донесувањето на
соодветна одлука се воведе рок во кој договорниот орган е должен да донесе
соодветна одлука (за избор или поништување на постапката). Овој рок е врзан за
рокот на доставување на понудите, односно пријавите за учество кој договорниот
орган го применил за соодветната постапка. Конкретната измена е резултат на
барањата на деловната заедница во рамките на проектот “Регулаторна гилотина” на
Владата на Република Македонија.
Со наведениве измени се допрецизира правото на жалба во постапки кои
завршуваат со електронска аукција. Така, со предложените измени во овој дел се
врши појаснување на одредбата која го пропишува временскиот рок во кој
незадоволниот економски оператор може да изјави жалба во постапка која завршува
со електронска аукција во однос на утврдувањето на способноста на понудувачите и
целосната евалуација на првичните понуди. Исто така, се превидоа мерки за
регулирање на договорените обврски во контекст на новонастанатата ситуација со
светската економска криза.

1.3 Подзаконски акти
Предвидените подзаконски акти кои се во функција на олеснување на
имплементацијата на Законот за јавните набавки беа донесени во предвидените
рокови и на тој начин целосно се заокружи правната рамка врз основа на која
функционира системот за јавни набавки на Република Македонија.
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Како резултат на измените и дополнувањеата на Законот за јавните набавки во
текот на 2010 година, дојде и до измена и дополнување на Правилникот за начинот на
користење на Електронскиот систем за јавни набавки, со кој се воведува можноста од
користење на критериумот економски најповолна понуда во постапките кои
завршуваат со електронска аукција, и истовремено се врши негово усогласување со
прописите за заштита на личните податоци.

1.4 Тендерски документации и модели на договори
Со цел да се овозможи правилна имплементација на регулативата за јавни
набавки, како и да се обезбеди нивна унифицирана примена, од страна на Бирото се
донесени и објавени модели на стандардна тендерска документација за набавка на
стоки, услуги и работи. Овие модели на стандардна тендерска документација во
текот на 2010 година беа усогласени со соодветните законски измени како и со
увидените потреби за подобрување.

1.5 Публикации
Имајќи ја предвид потребата од дополнителна литература (од типот на
прирачниции, брошури, водичи и сл.), кои разработуваат одредена материја од
јавните набавки и даваат насоки за правилно постапување, а воедно имајќи ги
предвид позитивните реакции на договорните органи и економските оператори од
објавените три брошури кои беа изготвени минатата година, Бирото и во 2010 година
продолжи со наведенава активност и пристапи кон изготвување на:
-

Прирачник за јавните набавки и

-

Водич за јавните набавки во здравството.

Воедно како резултат на потребата која произлезе од интеграцијата на двата
електронски системи за јавни набавки, во текот на 2010 година Бирото поддржано од
USAID Проектот за е-Влада изработи и испечати два прирачника и тоа:
-

Прирачник за начинот на користење на ЕСЈН за договорни органи и

-

Прирачник за начинот на користење на ЕСЈН за економски оператори.

Функцијата на овие прирачници е олеснување на примената на интегрираниот
ЕСЈН и истите беа дистрибуирани за време на многубројните обуки и промотивни
настани одржани во текот на годината.

1.6 Изготвени мислења за примена на Законот за јавните набавки
Во 2010 година од страна на договорните органи и економските оператори, до
Бирото се пристигнати вкупно 308 барања на мислења за примена на законот и
подзаконската регулатива. Преку контакт формата на веб страната на Бирото се
добиени околу 350 прашања од страна на институции,
јавни претпријатија,
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економски оператори и поединци кои се однесуваат на начинот на примена на
одделни одредби од законот или пак барање на определени начини на постапување
во дадени ситуации. Просечното време на одговор на овие прашања е помалку од
еден работен ден.
Истовремено, Бирото секојдневно е отворено за комуникација со јавноста преку
телефонска линија каде на договорните органи и економските оператори им
обезбедува стручна помош преку одговори на поставени прашања поврзани со
законската регулатива за јавните набавки и нејзината практична примена.

Табела A
Изготвени мислења
мислења – споредбено
2009 година

2010 година

Барања за мислења
Прашања по маил (контакт форма)

490
512

308
350

Прашања по телефон

Нема податок

21701

Бројот на барања на мислења и прашања преку контакт формата во споредба со
изминатата година е намален. Причината за намалениот број на доставени барања за
мислења е од повеќе фактори, особено поради спроведувањето на програмата за
едукација, но и повиците на центарот за корисничка поддршка кој во 2010 година за
прв пат започна да работи. На овој начин, голем дел од прашањата беа одговорени
телефонски, што претставува и побрз начин на добивање на одговор од страна на
Бирото.
Податоците говорат дека Бирото успева да ја одржи и зголеми довербата која ја
има во јавниот сектор и кај деловната заедница, во однос на услугите кои ги
обезбедува за помош на договорните органи и економските оператори во правилна
примена на законот и подзаконската регулатива.
Од извршената анализа за тоа на кои делови од законот најчесто се однесувале
доставените барања на мислење до Секторот за нормативна дејност, може да се
заклучи дека тоа се деловите од законот кои се воведени како новина во домашното
законодавство, односно измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки.
Така, прашањата за појаснување и давање мислење по одредени законски одредби во
2010 година најчесто се однесувале на:

1

Број на телефонски јавувања во Секторот за нормативна дејност, обуки и меѓународни односи преку
Центарот за корисничка поддршка.
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-

повеќегодишни договори, согласно со измените на законот;

-

прашања за новите две потврди од Регистарот кои се однесуваат на
споредна казна забрана за учество во постаки за јавен повик, доделување
на договори за јавна набавкаи договори за јавни приватно партнерство или
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна
дејност;

-

правото на учество во постапките за доделување на договори за јавна
набавка, особено во поглед на правото за ангажирање и учество на
подизведувачи;

-

начинот на доставување, враќање и исполнетост на условите за наплата на
гаранцијата на понудата и гаранцијата за квалитетно извршување на
договорот;

-

постапката со барање за прибирање на понуди со и без објавување на оглас,
во поглед на вредносните прагови, поедноставената тендерска
документација, потребната документација за докажување на способноста,
начинот на водење на полугодишната евиденција за извршените набавки
преку овие постапки и сл.;

-

прашања поврзани со повторната потреба од ист предмет на набавка во
истата година, а за кој количините од договорот се потрошени;

-

поништување на постапката;

-

запознавање со е-аукциите и како истите се спроведуваат. Прашањата
најчесто се однесуваат на членовите 121-128 од законот, а особено кај
електронските аукции кај набавката на лекови;

-

спроведувањето на рамковните спогодби и жалби кај рамковните спогодби;

-

прашања поврзани со критериумите за утврдување на способност во однос
на видовите документи кои се доставуваат и критериумите за доделување
на дооговорот за јавна набавка во однос на елементите на критериумот
економски најповолна понуда кои договорниот орган може да ги примени;

-

прашања за банкарската гаранција;

-

прашања кои се однесуваат на набавката на финансиски услуги, како и
исклучоците кај финансиските услуги;

-

кои се случаите во кои исклучоците од законот може да се применуваат;

-

прашања во однос на овластеното лице за донесување на годишниот план
за јавни набавки;

-

прашања за тоа како се применуваат одредбите од законот кои дозволуваат
зголемување на количините на основниот договор;
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-

прашања за тоа кога може да се спроведе групна набавка согласно со член
24, пред се во однос на тоа кој се може да биде член на групата договорни
органи (каков услов треба да биде исполнет) и што се треба да регулира
меѓусебниот договор за групна набавка;

-

прашања за начинот на постапување во случаи кога понудените цени го
надминуваат износот на средства потребни за реализација на договорот
утврдени со одлуката за јавна набавка и дали таквите понуди се сметаат за
неприфатливи понуди.

1.7 Информации од јавен карактер
Во текот на 2010 година, до Бирото не беше поднесено ниту едно барање за
пристап до информации од јавен карактер. Тоа најмногу се должи на фактот што сите
податоци за објавените огласи за јавни набавки, како и од известувањата за склучени
договори за јавни набавки се јавно достапни преку Електронскиот систем за јавни
набавки, така што заинтересираните субјекти можат директно да пристапат до нив
без да поведуваат формална постапка за добивање на информации од јавен карактер.

1.8 Претставки
Во 2010 година до Бирото беше доставена една претставка од странско правно
лице, по однос на која, а со оглед на одредбите од Законот за постапување по
претставки и предлози („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и
Правилникот за начинот на постапување по претставките и предлозите („Службен
весник на Република Македонија“ бр.2/09), Бирото за јавни набавки поради
ненадлежност за постапување навремено го извести подносителот дека е потребно да
се обрати до надлежниот орган за чие работење претставката всушност и се однесува.
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2. Биро за јавни набавки
2.1 Организација и административен капацитет
Бирото за јавни набавки е орган на државната управа со својство на правно
лице во состав на Министерството за финансии, кое се грижи за правилно
функционирање на системот за јавни набавки преку почитување на принципите на
конкуренција меѓу економските оператори, еднаков третман и недискриминација на
економските оператори, транспарентност и интегритет во процесот на доделување на
договори за јавна набавка и рационално и ефикасно искористување на јавните
средства.
Со цел ефикасно, ефективно и економично извршување на надлежностите на
Бирото, се формирани два сектора со по три одделенија и едно самостојно одделение,
и тоа:

Сектор за нормативна дејност, обуки и меѓународни односи со три
одделенија и тоа:
-

Одделение за европски прашања и меѓународни односи,

-

Одделение за нормативно-правни работи и

-

Одделение за обуки.

Во надлежност на овој сектор е изготвувањето на законската и подзаконската
регулатива за јавни набавки и следење и анализирање на нејзиното спроведување,
иницирање на предлози за подобрување на регулативата за јавни набавки,
изготвување на мислења за примена на одделни одредби од законот и подзаконските
акти, подготовка на модели на стандардна тендерска документација, подготовка на
програма за едукација и годишен план за реализација на едукацијата како и
оставрување на меѓународна соработка и реализирање на активностите кои
произлегуваат од НПАА и процесот на интеграција кон ЕУ.

Сектор за следење на системот за јавните набавки и управување со ЕСЈН со
три одделенија, и тоа:
-

Одделение за проверка, анализа и изготвување на стастистички извештаи,

-

Одделенеие за управување со ЕСЈН и поддршка на ИКТ и

-

Одделение за материјално и финансиско работење.

Во надлежност на овој сектор е следење на функционирањето на системот за
јавни набавки преку добиените огласи и известувања од страна на договорните
органи, прибирање, обработување и анализа на податоците за спроведените постапки
за јавни набавки, грижење за правилно функционирање на компјутерско-
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комуникациската опрема во Бирото како и обезбедување на заштита на системот на
управување со базите на податоци и апликативниот софтвер на Бирото.
Одделение за управување со човечки ресурси,
ресурси како самостојно одделение.
Надлежноста на ова самостојно одделение е да ја следи организациската поставеност
на Бирото и да врши функционална анализа на работните места и потребите на
Бирото, да ги подготвува актите за внатрешна организација и систематизација на
работни места во Бирото, како и да подготвува годишни програми за потребите од
обука и стручно усовршување на вработените во Бирото.
Заклучно со 2010 година, вкупниот број на вработени во Бирото изнесуваше 17,
од кои:
-

8 дипломирани правници,

-

4 дипломирани економисти,

-

1 дипломиран градежен инженер,

-

2 ИТ инженери и

-

2 административен работници.

Во 2010 година, продолжи кадровското зајакнување на Бирото и беа вработени
седум државни службеника, од кои три беа спогодбено превземени од други државни
органи и четворица беа ново вработени. Наведениве државни службеници беа
вработени со цел да се обезбеди навремено и стручно извршување на надлежностите
на Бирото и да се обезбеди извршување на работите и задачите на ниво на европските
стандарди.
И во иднина зајакнувањето на административниот и институционалниот
капацитет на Бирото ќе остане значаен приоритет.

2.2 Акти за заштита на личните податци
Во своето работење, Бирото од повеќе аспекти обработува лични податоци.
Така, одредени вработени, односно систем администраторот и локалните
администратори во Бирото имаат пристап до личните податоци при обработката на
обрасците кои ги пополнуваат корисниците на ЕСЈН и воопшто, при користењето на
овој систем за потребите на Бирото.
Истовремено, подготовката на платите и располагањето со персоналните досија
на вработените, ја наметнаа потребата од донесување на соодветни акти со кои се
регулира заштитата на личните податоци.
Бирото кон крајот на 2010 година ги донесе следниве акти за заштита на
личните податоци:
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-

План за создавање систем на технички и организациски мерки за
обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци,

-

Акт за технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и
заштита на обработката на лични податоци со кои се регулираат
техничките и организациските мерки на корисниците на информатичкиот
систем,

-

Правила за определување на обврските на корисниците со кои се регулира
нивото и обврските и одговорностите на корисниците,

-

Правила за начинот на уништување на документите, како и начинот на
уништување, бришење и чистење на медиумите,

-

Правила за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и
чување, како и за повторно враќње на зачуваните лични податоци и

-

Правила за пријавување, реакција и санирање на инциденти.

2.3 Документокумент-менаџмент систем (DMS)
DMS)
Со цел да се забрза и поедностави процесот на работа, а како дел од
активностите за реализација на Програмата на USAID за човеков и институционален
развој, во Бирото се применува современ документ-менаџмент систем, односно
систем за управување со документи. Основните придобивки од примената на овој
систем се:
-

намалување на времето за подготовка на мислења,

-

намалување на трошоците за хартија, тонери, како и намалени оперативни
трошоци при изготвување на документите кои излегуваат од Бирото,

-

креирање на електронска база од документи процесирани во Бирото, а со
тоа и поголема достапност до изготвените документи,

-

отстранување на тесните грла и намалување на ризиците во постапувањето
по предметите кои пристигаат во Бирото,

-

следење на текот на документација во процесот на нејзино донесување и
одобрување и

-

побрза комуникација меѓу вработените во Бирото.

2.4 Центар за корисничка подршка ( call центар)
Започнувајќи од месец март 2010 година, во фукнција на побрзо и поефикасно
работење и отвореност кон субјектите кои што се дел од системот на јавните набавки
започна да функционира Центарот за корисничка поддршка. Преку овој систем беа
поставувани прашања кои се однесуваат на примената на одредбите на законот и
техничка помош за користењето на ЕСЈН. Софтверот во позадина на овој систем
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овозможува регистрација на повиците дневно, прашањата кои се поставуваат до
Бирото поделени според договорни органи и економски оператори и одговорите кои
ги дале операторите. Во зависност од потребата на субјектите, call центарот има
можност со избор на една од опциите 1 или 2 од телфонскиот апарат, да определи до
кој Сектор ќе го упати прашањето. Центарот работи секој работен ден, од 9 до 15 часот.
Според евиденцијата на Бирото дневно се обработуваа во просек по околу 35 прашања
кои се однесуваат на делокругот на работа на Секторот за нормативна дејност, обуки
и меѓународи односи, како и на Секторот за следење на системот на јавните набавки и
управување со ЕСЈН. Од почетокот на функционирање до крајот на 2010 година преку
call центарот беа одговорени вкупно 7500 прашања. Од овој број 5330 повици беа
упатени за Секторот за следење на системот на јавните набавки и управување со
ЕСЈН, додека 2170 до Секторот за нормативна дејност, обуки и меѓународи односи.
Треба да се има предвид дека во овој период беа воведени доста новини и
функционалности во ЕСЈН, поради што и се јавува голема разлика во поглед на
упатените повици во однос на двата Сектора во Бирото за јавни набавки. Просечното
времетраење на разговорот се движел во интервал од 3,5 минути.
Треба да се напомене дека и покрај новопоставениот систем на одговарање и
евидентирање на повиците, договорните органи и економските оператори во текот на
2010 година се уште се јавуваа и на редовните линии во Бирото, при што можеа да
добијат одговори на нивните прашања. Овие повици не се евидентирани.

2.5 Стручно оспособување на вработените
Обуката на кадарот вработен во Бирото за јавни набавки претставува
континуирана активност и притоа обуката го опфати како постоечкиот, така и
новопримениот кадар. Оваа обука се одвиваше преку учества на семинари,
работилници и размена на искуства со странски експерти со кои Бирото има
воспоставено соработка и тоа:
-

Студиска посета во Република Италија во организација на СИГМА од 23-27
февруари 2010 год.;

-

„Обука за односи со јавноста“ организирана од страна на УСАИД од 26-28
март 2010 год. во Маврово, Република Македонија;

-

„Подготовка на претставниците на БЈН во процесот на преговори за
пристапување во ЕУ и улогата на Канцеларијата за јавни набавки од Полска
во тој процес“ во периодот 11-15 април 2010 год. во организација на УСАИД, а
одржана во Варшава, Република Полска;

-

TAIEX „Работилница за јавни набавки“ на 29 април 2010 во Скопје,
Република Македонија;
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-

„Процес за преговори за пристапување кон ЕУ“ на 21 и 22 јуни 2010 год.
организирано од Секретаријатот за европски прашања и GOFRE проектот
во Скопје, Република Македонија;

-

од 15-17-ти ноември преку TAIEX инструментот, двајца вработени од Бирото
остварија студиска посета „Размена на искуства во областа јавни набавки“
во Глазгов, Шкотска каде беше презентиран целокупниот систем за јавните
набавки со особен акцент на електронскиот систем за е-набавки;

-

на 25 ноември во Скопје, двајца претставници од Бирото за јавни набавки
заедно со претставници од Државната комисија за жалби по јавните
набавки и Управниот суд учествуваа на тркалезна маса на тема „Тендерска
документација-услови и критериуми за утврдување на способност и за
доделувањe на договори за јавни набавки“во организација на СИГМА;

-

на 1-ви декември претставник од Бирото за јавни набавки учествуваше на
работилницата „Е-влада за зголемена ефикасност и транспарентнoст“
организирана од УСАИД и фондацијата Метаморфозис во Скопје. На оваа
работилница беше претставен Електронскиот систем за јавни набавки како
апликација која придонесува за зголемување на ефикасноста и
транспарентноста при давањето на е-јавни услуги. Претставник на Бирото
учествување и на панел дискусијата одржана на тема: „Подобрување на
давањето на електронските јавни услуги во Република Македонија“.
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3. Спроведување на Програмата за едукација во 2010 година
Една од надлежностите на која Бирото посвети особено внимание секако беше
организирање и вршење на обука за едукација на службениците и на други стручни
лица во врска со јавните набавки. Со цел реализирање на наведената надлежност,
Бирото подготви Програма за спроведување на едукација за јавните набавки, која се
темели на воспоставување на догорочен систем на обука кој ќе овозможи одржливост
на воспоставениот систем за јавни набавки во Република Македонија.
Недостатокот од обучен кадар специјализиран за проблематиката на јавните
набавки кој ќе биде во состојба на правилен начин да ја примени легислативата за
јавни набавки, секако претставува уште една од причините поради кои беше започнат
процесот на осмислување, организирање и спроведување на оваа едукација за јавни
набавки. Овој недостаток од обучен кадар постои како во договорните органи така и
во економските оператори. Ваквото делување неминовно би требало да го зајакне
внатрешниот административен потенцијал на договорните органи и економските
оператори потребен за правилна примена на одредбите од законот и подзаконските
акти за јавни набавки.
Поставената цел - професионализација и јакнење на стручниот кадар во
договорните органи и економските оператори со знаења од областа на јавните
набавки има важна улога во однос на подобрување на транспарентноста и
ефикасноста на системот на јавните набавки, како и рационалното искористување на
средствата.
Имено, значаен број на постапки за доделување на договори за јавни набавки се
поништуваат
поради
формални
недостатоци,
односно
поради
нивно
непрофесионално подготвување и спроведување. Со непотребното долготрајно и
нестручно спроведување на постапките, се губи време и средства, што со
професионализацијата на кадрите задолжени за јавните набавки би требало да се
избегне.
Врз основа на програмата како и годишниот план за реализација на обуки во
2010 година, Бирото во периодот март-декември 2010 година спроведе вкупно 18
обуки. За организацијата и спроведувањето на оваа едукација беше задолжено
Одделението за обуки во Сектор за нормативна дејност, обуки и меѓународни односи.
Активностите предвидени со програмата се реализираа преку предавања
спроведувани од страна на претходно сертифицирани обучувачи кои беа избрани на
транспарентен начин.
Во текот на годината се јави потребата од одржување на две дополнителни
обуки, од кои едната беше одржана во Штип, за договорните органи и економските
оператори чие живеалиште е надвор од Скопје, одржана во периодот 03-08 мај и
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обуката за АД ЕЛЕМ, на нивно барање, во периодот 8-13 ноември во просториите на
Бирото.
Во табелата е даден приказ на термините за едукација, бројот и структурата на
присутни учесници, учесниците кои се стекнале со потврда за положен испит и
просечната оценка која ја дале учесниците за квалитетот на одржаната обука на секој
од термините за едукација

Табела Б
бр

Датум

Број на
присутни

ДО

ЕО

Број на лица
кои се
потврда

Просечна оцена на
едукацијата
(4 е максимална
оценка)

1

15-20 март

17

17

0

17

/

2

12-17 април

18

16

2

17

3,5

3

19-24 април

21

19

2

21

3,66

4

03-08 мај

20 (1
студент)

14

5

19

3,92

5

10-15 мај

17

14

3

17

3,37

6

25-31 мај

20

20

0

19

3,71

7

07-12 јуни

22

19

3

21

3,84

8

21 – 26 јуни

15

15

0

13

3,65

9
10

05-10 јули

16
23

14
22

2
1

15
23

3,88

13-18
септември

3,69

11

27
септември
-02
октомври

19

16

3

19

3,76

12

04-09
октомври

23

21

2

22

3,36

13

18-25
октомври

17

17

0

17

3,95

14

01-06
ноември

15

15

0

15

3,58

15

8-13
ноември

22

22

0

7

3,73
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16

15-20
ноември

24

22

2

24

3,77

17

29 ноември
– 04
декември

23

18

5

23

3,51

18

13-18
декември

22

18

4

19

3,78

3.1 М одули
Обуката беше поделена на шест различни модули, и тоа:
Вовед во јавните набавки - основни принципи, правна и институционална рамка
Закон за јавните набавки - опфат на неговата примена
Активности пред спроведување на постапката за доделување на договор за јавна
набавка
Спроведување на постапката за доделување на договор за јавна набавка
Електронски јавни набавки и електронски аукции
Систем на правна заштита, водење на жалбената постапка и контрола

3.2 Обучувачи
Бирото располага со листа од 48 сертифицирани обучувачи, кои во текот на
годината беа ангажирани по принцип на азбучен ред а кои предаваа различни
модули од Програмата. При спроведување на предавањата користеа разни модели и
техники (печатени материјали, PP презентации, проектор итн). Тие беа оценувани од
страна на учениците.

3.3 Организациско логистичка поддршка
Едукацијата за јавните набавки се одржуваше во просториите на Бирото за
јавни набавки, во современо опремена училница за предавање, која се користи
исклучиво за потребите на Едукацијата. Училницата има капацитет за 24 слушатели
и ги исполнува условите за непречено спроведување на едукацијата.
Материјалите кои ги подготвиле обучувачите, материјалите и прирачниците од
Бирото и други помагала секојдневно беа дистрибуирани до учесниците.
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3.4 У чесници
Термините за едукација за јавните набавки беа објавени на веб страната на
Бирото. Лицата кои сакаа да учествуваат на едукацијата потполнуваа електронска
пријава одбирајќи го терминот кој сакаат да го посетуваат. Можност за пријавување
имаа сите, односно вработените во договорни органи, во економски оператори, но и
сите останати лица кои сакаа да учествуваат на едукацијата.
Вкупниот број на лица кои учествуваа во осумнаесетте термини, е 354 лица. Во
просек на секоја од едукациите присуствувале по 20 лица.
Од горенаведената бројка, 319 се учесници кои доаѓаат од договорни органи, 34
од економски оператори и еден студент.

3.5 Испит
Согласно со Планот за едукација, сите учесници имаа определено датуми за
полагање на писмениот испит, и датуми за полагање на поправниот испит.Времето на
полагање беше ограничено на два училишни часа од по 45 минути. Комисијата
избрана од страна на директорот го спроведува испитот и ги прегледува резултатите
од учесниците, за што членовите на комисијата подготвуваа извештај. Учесниците
кои го немаа положено испитот, полагаа поправен испит, согласно со датумот
определен со планот за едукација.
За успешно полагање на испитот потребно е да се освојат најмалку 70% од
вкупниот број на предвидени бодови. По положувањето на испитот учесниците
добиваа Потврда за положен писмен испит.

________________________________________________________________________________________________________
http://bjn.gov.mk
19 / 75
https://e-nabavki.gov.mk

Правна заштита во постапките за доделување на договори за јавна набавка

______________________________________________________________________________

4. Правна заштита во постапките за доделување на договори за јавна
набавка
4.1 Државна комисија за жалби по јавните набавки
Согласно со Законот за јавните набавки Државната комисија за жалби по јавни
набавки е надлежна за решавање по жалби во постапките за доделување на договори
за јавни набавки. Државната комисија одлучува за законитоста на дејствијата и
пропуштањата за преземање дејствија, како и на одлуките како поединечни правни
акти донесени во постапките, како и за други работи согласно со овој закон.
Во табелите што се дадени во прилог се прикажани податоците, преземени од
Годишниот извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки.

Табела В
Вкупно примени
предмети

Решени предмети

Нерешени предмети

2009 година

1044

996

48

%

100%

95,40%

2010 година

868

820

%

100%

94,47%

4,60%
48
5,53%

Со споредба на податоците за бројот на примени предмети во 2009 година и
бројот на предмети примени во 2010 година, се утврдува намалување на бројот на
жалбените предмети пред Државната комисија за жалби по јавни набавки.

Табела Г
Вкупно предмети по
кои Државната комисија
постапувала

Вкупен број на
поднесени тужби
туж би

%

2009 година

960

105

10,94%

2010 година

820

94

11,46%
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Со споредба на податоците кои се однесуваат на процентот на поднесени тужби
против одлуки донесени од страна на Државната комисија, може да се утврди дека
бројот на изјавени тужби во 2010 година е минимално зголемен но сепак бројот на
решени спорови од страна на судот е значително намален.

Табела Д
2009 година

2010 година

Уважени жалби

249

25,94%

Уважени жалби

272

31,81%

Одбиени жалби

429

44,67%

Одбиени жалби

363

42,46%

Отфрлени
жалби
Уважени жалби
од договорен
орган

151

15,74%

Отфрлени жалби

121

14,15%

26

2,71%

Уважени жалби
од договорен
орган

29

3,39%

Повлечени
жалби
Вкупно жалбени
предмети во
2009 година

105

10,94%

Повлечени жалби

70

8,19%

960

100%

Вкупно жалбени
предмети во 2010
година

855

100%

Со споредба на податоците кои се однесуваат на процентот на уважени жалби
од страна на Државната комисија за жалби по јавни набавки во 2009 година и
процентот на уважени жалби во 2010 година, може да се утврди дека и покрај
намалениот број на примени жалби во 2010 година сепак се забележува зголемување
на процентот на уважени жалби во 2010 година (зголемување за 5,87%).

4.2 Управен суд на Република Македонија
Управниот суд на Република Македонија како дел од правната заштита во
постапките за доделување на договори за јавна набавка одлучува по тужбите
поднесени од незадоволните странки од одлуките на Државната комисија за жалби
по јавни набавки.
Во текот на 2010 година се бележи значително подобрување на соработката
помеѓу ДКЖЈН и Управниот суд, што беше нотирано како слабост во Извештајот од
2009 година, како институции кои што се директно вклучени во системот на правна
заштита.
Во 2010 година, до Државната комисија пристигнати се 868 предмети од кои
решени се вкупно 820 жалбени предмети. Против решенијата донесени од страна на
Државната комисија, според податоците на Управниот суд на Република Македонија,
изјавени се вкупно 94 тужби.
Во табелите коишто следат во прилог се изнесени податоците, преземени од
Годишниот извештај на ДКЖЈН, за работата на Управниот суд.
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Табела Ѓ
Вкупно предмети по кои
Државната комисија
постапувала

Вкупен број на поднесени
тужби во 2010 година

%

820

94

11,46%

Табела Е
Структура на управни спорови

Број на спорови

Тужби поднесени во 2010 година

94

Пресуди/решенија донесени во 2010 година

17

Табела Ж
Вид на одлуки на Управен суд

Број на
одлуки

%

Уважени тужби

5

29,42%

Одбиени тужби

6

35,30%

Отфрлени тужби

2

11,76%

Запрена постапка по тужба

2

11,76%

Судир на надлежност

2

11,76%

Вкупно

17

100%
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5. Соработка со другите институциите кои се вклучени во системот на
јавните набавки
5.1 Констатирани неправилности и нерагуларности во постапките за
доделување на договори за јавни набавки од страна на Државен завод за
ревизија
Во текот на 2010 година, Државниот завод за ревизија согласно Годишната
програма за работа ги ревидираше јавните набавки, кои субјектите предмет на
ревизија, ги спроведуваа во текот на 2009 година.

Табела З
Ред.
бр.

ВИД НА НЕРЕГУЛАРНОСТ

% учество во
наодите за ЈН
ГП 2010

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

ГП 2009

Неспроведени постапки за јавни набавки/извршена набавка пред
склучување на договорот за ЈН/извршени набавки по стари договори од
минати години
Слабости во фазата на евалуација, предлог за избор на најповолен
понудувач и донесување на одлуката за избор

18,9

17,8

14,3

Слабости во фазата на склучување на договори со економските
оператори по спроведената постапка за јавна набавка (несклучени
договори; склучени договори со елементи и услови различни од
понудените )
Слабости во фазата на донесување на одлука за јавна набавка

9,3

9,3

8.1

5,0

Слабости во фазата на објава за јавна набавка, известување на БЈН како
и евиденцијата на спроведените постапки.
Отсуство/ слабости во системот/процедурите за следење на
реализацијата на договорите во целост како од квантитативен така и од
квалитативен аспект.

7.7

3,6

Слабости во фазата на планирањето на јавна набавка ( вид на набавки,
обем, динамика, планирани финансиски средства, измена и дополна на
планот и сл.)
Реализација на склучените договори по ЈН над договорениот износ
(надминување на договорениот износ/планираните финансиски
средства)
Слабости во фазата на реализација на склучените договори по ЈН
(гаранции, цени, количини, услови за плаќање и други услови различни
од дефинираните со договорот).

25,7

7,3
5,0
7.3
12,1
6,2
6,4
5,0
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

Слабости
од
технички
карактер
при
изготвувањето
на
документацијата/досиеата за спроведената ЈН (неуредни и нецелосни
евиденции/досиеја,
непотпишани/нецелосно
потпишани
записници/извештаи/прегледи/изјави, неправилно архивски заведени,
аритметички грешки и сл.
Слабости во фазата на известување по извршениот избор

3,5

2,7

1,4

Делење на набавките/заобиколување на постапките за ЈН пропишани
со закон
Тендерската документација не е изготвена во согласност со одредбите
од ЗЈН
Авансно плаќање во поголем износ од законски предвидениот

2,3

2,9

1,9

6,4

1,5

1,4

Слабости во фазата на постапување/ спроведување на жалбените
постапки
Вкупно:

0,4

0,7

100

100

2,9

Помалку од 20% од вкупниот број на констатираните наоди (неправилности) кај
јавните набавки се однесуваат на изршени набавки на стоки, услуги и работи без да се
спроведе постапка, се вршат набавки пред склучување на договорот или набавките се
по стари договори од минати години (ред. бр. 1 од прегледот).
18% од отстапувањата од законското решение има во фазата на евалуација,
предлог за избор на најповолен понудувач и донесување на одлука за избор. Имено,
констатирани се неправилности при примената на методологијата за бодирање,
неправилности при изготвување на извештаите од евалуацијата, ранг листите,
предлог за избор на најповолни понудувачи и донесување на Одлуката за избор (ред.
бр. 2 од прегледот).
На фазата на склучување договори се однесуваат околу 9% од вкупно
констатираните неправилности. Овие неправилности се однесуваат на склучени
договори кои не ги содржат основните елементи од тендерската документација и
понудата: цена, количина или вредност, како и договори со различни услови од
условите дадени во понудите или тендерската документација, со вредност поголема
од онаа од одлуката за јавната набавка или од планот (ред. бр. 3 од прегледот).
Недоследности во примената на ЗЈН се констатирани и при донесувањата на
одлуките за јавни набавки (8%) кои најчесто не ги содржат сите елементи предвидени
со ЗЈН ( вид на набавката; количини; износот и изворот на финансиските средства,
начинот и постапката за доделување на договор за јавни набавки (ред. бр. 4 од
прегледот).
Слабостите во фазата на објава за јавната набавка, известување на БЈН како и
евиденцијата на спроведените постапки е помалку од 8%. (ред. бр. 5 од прегледот).
Најголемиот дел на неправилности се однесуваат на роковите за известување на БЈН
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и не водење или нецелосно водење на
постапки.

потребната евиденција по спроведените

Слабостите во фазата на планирањето на ЈН се околу 7% од констатираните
неправилности. Овие неправилности најчесто се однесуваат на неправилно подготвен
план за јавни набавки, (не се вклучени сите законски пропишани елементи, ) како и
отсуство или ненавремени измени и дополнувања на истиот (ред. бр. 7 од прегледот).
Реализација на договорите над договорениот износ се јавува кај 6% од вкупниот
број на наоди за ЈН (ред. бр. 8 од прегледот).
При реализацијата на договорите (5%), најчесто не се почитуваат роковите и
условите за исполнување на предметот на набавка, договорниот орган не ги користи
казнените одредби предвидени во договорот, доставените гаранции не се
употребуваат во случаите предвидени со конкретните договори . Се набавуваат
стоки, услуги или работи кој не биле предвидени во техничките спецификации или се
со различни количини или цени од планираните (ред. бр. 9 од прегледот).
Околу 8 % од констатираните неправилности за јавните набавки се однесуваат
на слабости од технички карактер (неправилно изготвена тендерска документација,
неправилно изготвени извештаи или записници од страна на КЈН, непотпишани или
нецелосно потпишани записници, извештаи, прегледи, изјави, неуредни или
нецелосни досиеја за ЈН, аритметички грешки при бодирањето или рангирањето,
неправилности при архивското водење на предметите од ЈН, како и одредени
пропусти при известувањето по извршениот избор. (ред. бр. 10; 11 и 13 од прегледот).
Најмалку нерегуларности констатирани се кај делењето на набавките (околу
2%), авансно плаќање во поголем износ од законски предвидениот (1,5%), а на
неправилности во фазата на постапување /спроведување на жалбените постапки
отпаѓаат 0,4% од вкупниот број на констатирани неправилности за ЈН ( ред. Бр. 12 ; 14 и
15 од прегледот).

5.2 Констатирани неправилности и нере
нер егуларности во постапките за
доделување на договори за јавни набавки од страна на Државната комисија
за спречување на корупција
Во текот на 2010 година Државната комисија за спречување на корупцијата
постапуваше по вкупно 1043 предмети, од кои по 31 предмет оформен врз основа на
пријави за можна корупција во областа на jавните набавки, односно во постапките за
јавни набавки што се спроведени од страна на договорните органи (министерства,
органи на локалната самоуправа, јавни претпријатија и јавни институции).
Постапувајќи согласно со надлежностите утврдени во членот 49 став 1 алинеа 5
и 6 од Законот за спречување на корупцијата (Службен весник на Република
Македонија бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08 и 145/10) Државната комисија за
спречување на корупцијата во 7 предмети, поради постоење основано сомневање за
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сторени кривични дела во вршење на службена положба и овластување од страна на
одговорните лица во договорните органи при спроведување на постапките за јавни
набавки, покрена иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на овие
лица до Јавното обвинителство на Република Македонија.
Во 3 предмети оформени врз основа на пријави за можна корупција во јавните
набавки во кои утврди дека има сторено неправилности и незаконитости во
постапките за јавни набавки од страна на одговорните лица, покрена иницијатива за
поведување постапка пред надлежните органи за разрешување на носители на јавни
функции (директори на јавни институции и други установи).

________________________________________________________________________________________________________
http://bjn.gov.mk
26 / 75
https://e-nabavki.gov.mk

Меѓународна соработка

______________________________________________________________________________
6. Меѓународна соработка
Претставници на Бирото во текот на 2010 година, учествуваа на повеќе
конференции и тоа :
-

„Шести регионален форум за јавните набавки“ во организација на трите
најголеми меѓународни развојни банки (Светска банка, Азиска развојна
банка и Исламска развојна банка) и Република Турцијаод 25-30 април 2010
год. во Истанбул,, на кој се дискутираше за електронските јавни набавки и
моделите на обука за зајакнување на капацитетите кај договорните органи
и економските оператори;

-

На 2-3 ноември 2010 год. Бирото учествуваше на „Форумот за јавни набавки“
организиран од страна на СИГМА во Париз, Република Франција, како дел
од напорите на СИГМА да воведе пооперативни начини за споделување на
искуствата на земјите во регионот и ЕК. Целта на овој форум е да се заменат
годишните регионални конференции за јавни набавки кои до сега ги
организираше СИГМА;

-

Во периодот од 24-26 ноември Бирото зеде учество на „Состанокот за
мерките на Европската комисија за забрзување на имплементацијата на
електронските набавки“во Брисел, Белгија. На состанокот беа презентирани
повеќе искуства на земјите од ЕУ, се дискутираше за потребата од
модернизација и поедноставување на е-набавките и креирањето правна
рамка за успешни е-набавки;

-

На 2-ри декември претставник од Бирото за јавни набавки присуствуваше
на „Тркалезна маса за законодавството на јавните набавки и праксата на
членките од ЦEFTA“, организирано од страна на Организацијата за
економска соработка и развој (OEЦД) во соработка со ЦEFTA секретаријатот
и Европската комисија, во Париз, Република Франција.

6.1 IV ИПА Регионална Конференција
Бирото за јавни набавки во соработка со СИГМА (заедничка иницијатива на ЕУ
и ОЕЦД, главно финансирана од ЕУ) ја организираше IV-та регионална конференција
за јавни набавки на земјите од ИПА регионот на тема ,,Од закон до пракса’’ .
Конференцијата се одржа во периодот 8-9 јуни 2010 година во хотел Александар
Палас во Скопје. На конференцијата учествуваа претставници од земјите во регионот,
како и од Европската комисија, ДГ Внатрешен пазар и претавници од договорни
органи и економски оператори од Република Македонија.
Oваа конференција за прв пат се одржа во Република Македонија во 2004
година, додека наредните години се одржуваше во другите земји од регионот. Во 2010
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година Бирото за јавни набавки ја имаше честа повторно да биде домаќин и
коорганизатор на овој настан.
Учествуваа следните земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово,
Црна Гора, Србија и Турција. Претставниците од овие земји зборуваа за Правната и
институционална реформа во областа на јавните набавки во ИПА земјите односно
приоритетите и достигнувањата во изминатиот период.
Исто така беа презентирани и дискутирани голем број на теми од областа на
јавните набавки, како што се доделувањата на договорите под праговите на
Директивата, методологиите за евалуација, важноста на ефикасното менаџирање на
договорите и националниот формат на обуки во оваа област. Овие теми беа
презентирани од страна на преставниците од СИГМА и стручни лица од земјите
членки на Европската Унија кои ги пренесоа нивните искуства од посочените теми.
Бирото за јавни набавки во текот на 2010 година, ја продолжи воспоставената
соработка на меѓународен план со институциите кои се надлежни за следење на
системите за јавни набавки во земјите од југозападен Балкан:

6.2 СИГМА
Во соработка со СИГМА беа организирани неколку работилници кои
првенствено се однесуваа на правната заштита и доделувањето на договори за јавни
набавки преку споделување на искуствата на земјите во регионот и на земјите членки
на ЕУ. Воедно, Бирото со претставниците на СИГМА одржа работни состаноци, и
повеќе настани за претставниците од институциите вклучени во системот на јавните
набавки во Република Македонија.
СИГМА организираше и повеќе меѓународни настани и форуми, на кои
претставниците од Бирото за јавни набавки земаа активно учество. Во рамки на
соработката со СИГМА се организираше и IV-та ИПА Регионална конференција за
јавни набавки, за која повеќе детали се дадени погоре во текстот. Во текот на 2010 год.
Бирото за јавни набавки активно учествуваше во подготовката на нов нацрт текст на
Закон за концесии и јавно приватно партнерство, кој Министерството за економија го
изготвува во соработка со СИГМА.

6.3 Проекти на УСАИД
На полето на меѓународната соработка во 2010 година за истакнување е и
соработката на Бирото со УСАИД, особено во делот кој се однесува на давање
кадровска и административна помош на Бирото при организирањето на обуките и
семинарите за јавни набавки.
Соработката со проектите на УСАИД во 2010 година беше и на полето на
градење нови и подобрување на постојните капацитети на Бирото да одговори на
ефикасен начин на работните обврски. Во текот на 2010 година во соработка со
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УСАИД се донесе Стратегија за развој на системот за јавни набавки за периодот 20102012 година. Со истата се предвидени мерки и активности со кои ќе се реализираат
предвидените цели во поглед на развојот на правната рамка, институционалниот и
административен капацитет и мерките за превенција и репресија на корупцијата во
јавните набавки. Во соработка со УСАИД Бирото покрај изработката на тендерските
документации за постапките кои се спроведуваат со електронски средства,
организираше и обуки наменети за договорните органи и економски оператори. Беа
спроведени повеќе специјализирани обуки во врска со интегрираниот ЕСЈН, при што
беа обучени вкупно 693 договорни органи и економски оператори во Република
Македонија. Со проектите на УСАИД Бирото изготви еден Водич за договорните
органи за системот за јавните набавки и два прирачника за начинот на користење на
Електронскиот систем за јавни набавки со кои се овозможува непречено користење
на интегрираниот ЕСЈН.
Поконкретно, проекти кои УСАИД ги реализираше во соработка со Бирото во
2010 година се:
-

Проект на УСАИД за човеков и институционален развој , кој беше вклучен
во изработката на програма за обука на обучувачи која е во тек, како и во
опремување на училницата на Бирото со компјутери. Во текот на 2010
година учествуваше во изработката на Стратегијата за развој на системот за
јавни набавки за периодот 2010-2012 година. Преку соработката со овој
Проект на УСАИД Бирото изготви Прирачник за јавни набавки. Исто така,
проектот го помогна воспоставувањето на Центарот за корисничка
поддршка.

-

Проектот на УСАИД за електронска влада работеше на развој и промоција
на Електронскиот систем за јавни набавки со кој Бирото целосно управува.
Во соработка со проектот се одржаа бројни обуки за користењето на
електронскиот систем и беа изготвени два прирачника за начинот на
неговото користење.

-

Проектот на УСАИД за деловно опкружување беше вклучен во развојот и
функционирањето на Центарот за обука на Бирото преку кој се реализира
програмата за едукација во јавните набавки. Проектот спроведе активности
за евалуација на работењето на центарот и за успешноста и ефикасноста на
програмата за едукација, од што произлегоа бројни препораки кои во
поголем дел се вградени во програмата за едукација во 2011 година. Исто
така, преку проектот се зајакнаа и ИТ капацитетите на Бирото со набавка
на сервер за тестната апликација на ЕСЈН.

6.4 Советодавен комитет за јавни набавки на ЕК
Советодавниот комитет за јавни набавки претставува советодавно тело на
Европската комисија кој има за цел да ги отвори за дискусија различните проблеми
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со кои се соочуваат земјите членки во системот на јавните набавки кој се воспостави
со Директивите на ЕУ за јавни набавки и на кој се разговара за идните измени и нови
решенија кои треба да ги воведе Унијата во своето законодавство. На него Република
Македонија учествува како набљудувач по добивањето на кандидатскиот статус.
Вообичаено, претставници на Република Македонија се вработените во Бирото за
јавни набавки.

6.5 Светска банка
Продолжи соработката на Бирото со Светска банка во однос на Проектот за
користење на националните правила за јавни набавки за набавките кои
произлегуваат од проекти финансирани од Светска банка. Целта на проектот е да се
поддржи напредокот во развојот на националните системи на јавни набавки во оние
земји кои до сега покажале значаен напредок во областа на јавните набавки како што
е Република Македонија. Покрај тоа, Бирото ја претставуваше Република Македонија
на Шестиот регионален форум за јавни набавки на земјите од Европа и Централна
Азија, коорганизиран од Република Турција и трите најголеми меѓународни развојни
банки.
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7. Интегриран Електронски
Електронски систем за јавни набавки
ЕСЈН е единствен компјутеризиран систем достапен на интернет (https://www.enabavki.gov.mk), кој се користи за да се овозможи поголема ефикасност и
економичност во областа на јавните набавки. Тргнувајќи од оваа законска
дефиниција на ЕСЈН, кон крајот на 2009 година кон овој систем се интегрираше веб
информацискиот систем, кој договорните органи имаа обврска да го користат, но
само за објавување на огласите и известувањата за доделување на договор за јавни
набавки. Со интеграцијата на веб информацискиот систем кон ЕСЈН, од јануари 2010
година, во Република Македонија постои еден единствен систем за јавните набавки ЕСЈН, чија цел е да се олесни користењето на системот за јавни набавки и да се
зголеми користењето на е-набавките. Системот интензивно e користен од страна на
договорните органи и економските оператори а придобивките од неговото
функционирање, во поглед на зголемувањето на транспарентноста, конкуренцијата и
ефикасноста во постапките за доделување на договори за јавни набавки се
евидентни.
Интегрираниот ЕСЈН е централен медиум - СÉ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НА ЕДНО
МЕСТО, преку кој се обезбедуваат податоци за јавните набавки на ниво на Република
Македонија и на тој начин се зголемува ефикасноста и транспарентноста во
целокупниот систем за јавни набавки.

ПРОЦЕС НА ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ
4. Преземање на
огласот и
тендерската
документација

1. Регистрација

7. Објавување 6. Јавно отварање и
евалуација
на победникот

3. Пребарување
по огласите

8. Објавува на
известување за
склучен договр

2. Објава на Оглас за јавна
набавка & Тендерска
документација

1. Регистрација

9. Информација за
сите склучени
договори

5. Подготвување и
поднесување на
понудата

Поширока јавност

Преку ЕСЈН може да се спроведат следниве постапки за доделување на
договори за јавни набавки: отворена постапка, ограничена постапка и постапка со
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барање за прибирање на понуди со објавување на оглас. При спроведување на
постапка за доделување на договор за јавна набавка преку ЕСЈН сите дејствија во
постапката (објавување на оглас и тендерска документација, поднесување на понуди,
јавно отворање и евалуација, донесување одлуки, известувања за донесни одлуки,
комуникација со економски оператори) се спроведуваат во електронска форма.
Истовремено, преку ЕСЈН може да се спроведе електронска аукција како последна
фаза во отворена постапка, ограничена постапка, постапка со барање за прибирање
на понуди и во постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, како и во
случај при повторно прибирање понуди од економски оператори кои се страни во
рамковна спогодба.
Со цел имплементација на политиката на Владата на РМ во насока на зголемено
користењето на ЕСЈН, крајот на 2010 година, направена е надградба на софтверското
решение и хардверската инфраструктура со цел да се овозможи спроведување на
електронска аукција кога како критериум за доделување на договор е избран
економски најповолна понуда. Оваа крупна надградба започна да функционира од
01.01.2011 година. Со вака надградениот електронски систем ќе се овозможи почесто
користење на е-аукции, со што ќе се постигнат поголеми заштеди и ќе се зголеми
ефикасноста во постапките за јавни набавки.
Целта на воведувањето на единствен систем за јавни набавки е олеснување на
постапките за јавни набавки и зголемено користењето на е-набавки и е-аукции. Исто
така, преку интегрираниот ЕСЈН, Бирото полесно го следи исполнувањето на
обврската на договорните органи за постепено задолжително спроведување на еаукции. Имено, согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните
набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/08 и 97/10) договорните
органи се должни да користат електронска аукција, и тоа:
-

во најмалку 30% од проценетата вредност на планираните постапки за
доделување на договори за јавни набавки од 1 јануари 2010 година,

-

во најмалку 70% од бројот на објавени огласи за отворена постапка,
ограничена постапка, постапка со преговарање со претходно објавување на
оглас и за постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на
оглас од 1 јануари 2011 година и

-

во 100% од бројот на објавени огласи за отворена постапка, ограничена
постапка, постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и за
постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас од 1
јануари 2012 година.

Во изминатите години, Бирото за јавни набавки, во соработка со Проектот за еВлада, Проектот за деловно опкружување и Проектот за човеков и институционален
развој, сите три финансирани од УСАИД, како и преку Центарот за обуки по јавни
набавки, спроведe преку 100 презентации и обуки за начинот на користење на ЕСЈН.
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На овие настани присуствуваа околу 4.000 претставници од различни договорни
органи и економски оператори. Како резултат на сите досега спроведени активности
се постигнаа следните резултати:
-

регистрирани преку 1.150 договорни органи (3.407 корисници во рамките на
ДО2) и преку 2.400
400 економски оператори (2.500
(
корисници во рамките на
ЕО);

-

над 1.100 одговорени прашања преку линкот прашања и одговори на ЕСЈН
поставени од договорни органи и економски оператори во врска со начинот
на функционирање и користење на ЕСЈН;

-

во 2010 година преку центарот за корисничка
корисничка подршка се примени вкупно
5.330 повици кои се однесуваат на функционирањето на електронскиот
систем за јавни набавки и е-аукции;
е

-

посетеностa на електронскиот систем во работни денови е околу 1.600
посети
ети дневно и истата е најголема од 11.00 до 13.00 часот;
часот

-

на системот во текот на 2010 година се испратени преку 100.000 е-пораки
е
кон различни корисници

-

во текот на 2010 година објавени се 7.224 огласи3 и 14.261 известувања од
различен вид;

-

вкупно објавени тендерски документации – 1.570.

Во 2010 година ЕСЈН и Бирото за јавни набавки добија признание за посебен
придонес во работењето на МАСИТ – Стопанска комора за информатички и
комуникациски технологии и Втора награда за ИКТ решение во јавниот сектор – ICT
Exellence Award.
На графиконот подолу е претставена просечната дневна посетеност на
системот.
2000
1500
1000
500
0

2

Во рамки на еден кориснички профил на договорниот орган може да се јават следниве улоги во системот:
единица за јавна набавка, комисија за јавна набавка и одговорно лице.
3
Во бројот на објавени огласи се вклучени и огласите кои се објавуваат во делот „други огласи“ за услугите
од член 17 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки.
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7.1 Акциски план за имплементација на ЕСЈН за 2011/
2011/12 година
Во текот на 2010 година се изработи акциски план чија цел е да ги постави
насоките на движење на институциите кои се инволвирани во процесот на
имплементација на електронските јавни набавки во РМ, односно да ги стави во една
рамка активностите кои треба да се спроведат во периодот 2011-2012 година. Овој
Акциски план се надоврзува на Акцискиот план за ЕСЈН 2009-2010 година.
Надлежноста за спроведување како на претходниот, така и на овој акциски план ја
има Бирото кој управува и оперира со ЕСЈН во РМ.
Општа цел која треба да се постигне со изготвувањето на овој Акциски план е
зголемување на довербата, ефикасноста и транспарентноста, како и остварување
заштеда на буџетски средства во областа на јавните набавки преку користење на
ИКТ. Со преземањето на активностите наведени во Акцискиот план треба да се
постигнат следните специфични цели:
-

Непрекинато функционирање и давање на квалитетни услуги преку ЕСЈН
на крајните корисници;

-

Подобрувања на системот за е-набавки од технички и правен аспект заради
задоволување на корисничките барања и потреби;

-

Подобрување на системот за спроведување обуки и давање поддршка за
начинот на користење на ЕСЈН и електронските аукции;

-

Зголемување на бројот на регистрирани економски оператори кои
учествуваат во постапки за е-набавки и е-аукции;

-

Зголемување на постапките кои се спроведуваат преку ЕСЈН, а особено на
спроведени електронски аукции;

-

Остварување на заштеди на трошоците кај договорните органи и
економските оператори кои се однесуваат на копирање, печатење,
поштенски трошоци и слично;

-

Остварување значителни заштеди на финансиските
договорните органи до крајот на 2012 година.

средства

на

Акцискиот план ги идентификува и соодветно ги обработува следните
активности поврзани со развојот и користењето на ЕСЈН:
А. Одржување и надградба на ЕСЈН
-

Развој на нови функционалности

-

Тековно одржување на електронскиот систем за јавни набавки

-

Воведување на систем за наплата

-

Набавка и инсталација на дополнителен хардвер
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-

Избор на хостинг институција

-

Ревизија на информатичката безбедност на ЕСЈН

-

Нови вработувања и унапредувања на кадарот.

Б. Обуки
-

Информативни средби со договорни органи и економски оператори

-

Обуки за договорни органи и економски оператори

-

Обуки за Државна комисија за жалби по јавни набавки, Државен завод за
ревизија, Државна комисија за спречување на корупцијата, Управен суд и за
судиите и јавните обвинители преку Академија за обуки на судии и јавни
обвинители

В. Корисничка поддршка
-

Дополнување на техничките прирачници за начинот на користење на ЕСЈН

-

Изработка на унифицирани обрасци

-

Секојдневна корисничка поддршка

Г. Информирање/промотивни активности
-

Информирање на договорните органи и економските оператори

-

Редовни информации до јавноста

-

Редовно информирање на Владата и други органи

-

Истражување за користењето на ЕСЈН

Д. Измена на регулативата - Во насока на поедноставување на некои фази од
постапките и дообјаснување на одредени поими поврзани со ЕСЈН ќе се пристапи кон
измена и дополнување на ЗЈН. Можни покрупни измени и дополнувања: објавување
на огласите единствено на ЕСЈН, надоместок за користењето на ЕСЈН и тоа годишен
паушал за економските оператори во зависност од тоа дали се мали/средни или
големи претпријатија, паричен надоместок за објавувањето на сите огласи и прилози
за измена и дополна, воведување постепена задолжителност за спроведување на
постапки со користење на електронски средства, воведување на други електронски
методи за набавка, начин на обезбедување на придружната документација.
Ѓ. Соработка со други институции - Здружение за банкарство, Централен
регистар, Управата за јавни приходи и Службен весник на РМ.
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8. Анализа
Анализа на пазарот за јавни набавки во 2010 година
Во овој дел од извештајот се дадени податоци за пазарот на јавните набавки во
Република Македонија за периодот на 2010
20 10 година. Податоците се категоризирани по
разни параметри и видови, со цел подобро да се согледа состојбата во областа на
јавните набавки, финансиските текови и импликациите врз јавната потрошувачка
преку спроведените набавки.
Предмет на анализа во овој извештај се податоците кои се однесуваат на
огласите за доделување на договор за јавна набавка, конкурси за избор на идејно
решение, прилози, поништувања и сите договори склучени за јавни набавки во
дадениот период.
Сите прибрани податоци се анализираат со употреба на модулот за следење и
статистички приказ на трендовите во јавните набавки, имплементиран на
Електронскиот систем за јавни набавки. Базата на податоци за состојбите,
трендовите и параметрите за областа на јавните набавки е единствена од ваков вид
во Република Македонија и ги отсликува целокупните и реални случувања во областа
на јавните набавки во земјава. Податоците за јавните набавки во 2010 година даваат
реална слика за движењето на јавните набавки во однос на претходните години.
Самата поставеност на ЕСЈН и обврската на договорните органи за користење на
истиот, овозможува вршење на компаративна анализа на податоците која ги
опфаќаат сите договорни органи и спроведените постапки за јавни набавки.
Прецизноста и релевантноста на податоците за 2010 година е зголемена и
поради воведувањето на алатката за навремено и задолжително доставување на
информации за постапките за доделување на договор за јавни набавки. Имено, во
2010 година Бирото за јавни набавки воведе алатка на системот преку која се врши
мониторинг на ажурноста на договорните органи во поглед на доставувањето на
Известувањата за склучени договори/Известувањата за поништување на постапки и
Евиденциите на постапките за барање за прибирање на понуди. Со воведувањето на
оваа алатка, покриеноста на договорите со известувања и евиденции за 2010 година
изнесува 90%,
90% што говори дека ажурноста на договорните органи во поглед на
нивната законска обврска за доставување на известувања за склучени
договори/поништувања и евиденции на постапки со барање за прибирање на понуди
е на највисоко ниво во последните 3 години.

8.2 Општи и споредбени податоци за склучените договори за јавни набавки
Од базата на податоци на ЕСЈН можеме да видиме дека во 2010 година се
склучени вкупно 24.248 договори за јавни набавки, во вкупна вредност од
45.704.361.510 денари (со вклучен ДДВ). Вредноста на јавните набавки во државата за
2010 година изнесува 11% од БДП на Република Македонија.
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Според податоците со кои располага Бирото, вредноста на склучените
договори во 2010 година, споредено со претходната година е приближно на исто ниво
(со минимално намалување). Состојбата со бројот на склучените договори е речиси
непроменета, односно се забелeжува незначително зголемување (22.789 склучени
договори минатата година). Со оглед на тоа
тоа дека бруто домашниот производ бележи
зголемување, на тоа се должи намалениот удел (процент) на јавните набавки во БДП
БДПто.
Во табелата бр. 1 и графиконот бр. 1 даден е споредбен приказ за последните 3
години: на буџетот на РМ, БДП, вредноста на склучените договори за јавни набавки и
процентот од БДП кој отпаѓа на јавните набавки.

Табела 1

Година

Буџет на РМ
(во милиони
4
денари) ∗

БДП
(во милиони
денари)*
денари) *

Вредност на
склучените договори
(во милиони денари)

Вредност на
јавните
набавки - %
БДП

2008

128,740

398,640

27,553

7%

2009

149,594

406,651

47,713

12%

2010

132,146

425,628

45,704

11%

Графикон 1

Споредба на вредноста на склучените договори на
годишно ниво

2010
2009
2008

8.3 Податоци од огласите
огласите за доделување на договори за јавни набавки
Во 2010 година се објавени 7091 огласи за доделување на договори за јавни
набавки, од кои 3331 огласи за барање за прибирање на понуди, 3652 огласи за
отворена постапка, 53 огласи за ограничена постапка, 15 за постапка со преговарање
со претходно објавување
е на оглас и 41 огласи за конкурс за избор на идејно решение.
∗

Податоците за економските показатели се превземени
пре земени од веб страната на Министерството за финансии.
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Во Табела бр. 2 и Графикон бр. 2 даден е приказ на бројот на објавени огласи според
видот на постапката.

Табела 2
Вид на постапка

Број на
огласи

Барање за прибирање на понуди
Отворена постапка
Ограничена постапка
Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас
Конкурс за избор на идејно решение

3331
3652
52
15
41

Вкупно

7091

Графикон 2

Број на објавени огласи според видот на
постапката

Ограничена
постапка; 52

Постапка со
преговарање со
претходно
објавување на оглас;
15

Отворена постапка;
3652

Конкурс за избор на
идејно решение; 41

Барање за
прибирање на
понуди; 3331

Од горенаведените податоци може да се заклучи дека во 2010 година најмногу
огласи за доделување на договор се објавени со отворена постапка - 3652 и за
постапка со барање за прибирање на понуди - 3331 огласи. Од ова се гледа дека
договорните органи ја користат
користат отворената постапка како една од
најтранспарентните постапки, а исто така често ја користат и постапката со барање за
прибирање на понуди со објавување на оглас за стоки и услуги до 20.000 евра и работи
до 50.000 евра во денарска противвредност без вклучен
вклучен ДДВ, која е всушност е
поедноставена отворена постапка.
пост
Во 2009 година се објавени вкупно 6900 огласи за
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доделување на договор за јавна набавка, и може да се констатира дека нема големо
зголемување во бројот на објавените огласи во однос на 2010 година. Исто така, може
да се заклучи дека споредено со претходната година нема значителни разлики и во
видот на спроведени постапки за доделување на договор за јавни набавки.
Забележуваме мало намалување на бројот на објавени огласи за доделување на
договори за јавна набавка со спроведување на отворена постапка (3759 - минатата
година), за сметка на зголемување на бројот на објавени огласи со постапка со барање
за прибирање на понуди (3036 - минатата година). Бројот на објавени огласи за
останатите постапки споредено со 2009 година е приближно ист. Ако ги набљудуваме
во континуитет овие податоци од 2008 година се забележува идентичен тренд,
незначително намалување на постапките кои се водат како отворена постапка за
сметка на зголемување на постапките со барање за прибирање на понуди.
Во графикон број 3 е даден односот на објавени огласи на најкористените
постапки – отворена и барање за прибирање на понуди – за последните три години.

Графикон 3

Отворена
постапка

Објавени огласи за отворена постапка и барање за прибирање на
понуди 2008-2010

3961
3759

Барање за
прибирање на
понуди

3652

2790
3036
3331

0

500
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1500
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3000

3500
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4500

2010

Во категоријата Други огласи од страна на договорните органи на системот се
објавени вкупно 133 огласи. Станува збор за огласи за доделување на договори за
јавна набавка на таканаречени „неприоритетни“ услуги согласно член 17 став 1
алинеја 2 од Законот како што се (услугите за привремени вработувања, хотелски,
угостителски, рекреативни, културни, правни и други услуги). По барање на некои
договорни органи се овозможи огласите за набавка на услуги од категорија 17 до
категорија 27, покрај во делот на Други огласи, по нивен избор, да се објавуваат и на
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електронскиот систем за јавни набавки како класични огласи за доделување на
договорот за јавна набавка.
Според видот на предметот на договорот за јавна набавка, најмногу огласи за
доделување на договор се објавени за набавка на стоки, и тоа
т 3888 огласи, за услуги се
објавени 2113 и за работи 1090 огласи. Бројот на објавени огласи за доделување на
договор според видот на договорот за јавна набавка се дадени во табела бр. 3 и
графикон бр. 4. Трендот на објавување на огласи за набавка на стоки
сток споредено со
2009 година е приближно ист, додека разли
разлики
ки забележуваме во бројот на објавените
огласи за набавка на услуги (зголемување
зголемување во 2010 година) и работи (намалување во
2010 година). Компаративни податоци се дадени во графикон бр. 5.

Табела 3
Вид на договорот за
јавна набавка
Стоки
Услуги
Работи
Вкупно

Број на
огласи
3888
2113
1090
7091

Графикон 4

Број на објавени огласи според видот
на договорот за јавна набавка
Работи; 1090

Услуги; 2113

Стоки; 3888
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Графикон 5

Споредба на објавени огласи за
2008-2010 година
3795 3807 3888
4000
3500
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2500
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1000
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0

1928

2113
1593

1479

1165 1090

Стоки
2008 година

Услуги
2009 година

Работи
2010

Во наредните неколку табели дадени се подетални податоци за објавените
огласи за доделување на договор, според видот на договорот и начинот на
реализација на истиот.

Табела 4
Вид на договорот за
јавна набавка - Стоки

Број на
огласи

Купување

1627

Купување со одложено плаќање

2242

Изнајмување со опција за купување на стоките

3

Изнајмување без опција за купување на стоките

7

Комбинација на претходните

9

Вкупно

3888

Табела 5
Вид на договорот за
јавна набавка - Услуги
Услуги за одржување и поправка
Услуги за копнен транспорт
Услуги за воздушен транспорт на луѓе и товар
Услуги за копнен и воздушен транспорт на поштенски пратки
Телекомуникациски услуги

Број на
огласи
632
163
36
2
150
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Финансиски услуги
Информатички и поврзани услуги
Услуги за развој и истражување
Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги
Услуги за истражување на пазарот и истражување на јавното мислење
Советодавни услуги за менаџментот
Архитектонски и инженерски услуги
Рекламни услуги
Услуги за чистење на објекти и услуги за управување со имот
Издавачки и печатарски услуги
Услуги за отстранување на отпадни води и на смет
Хотелски и угостителски услуги
Дополнителни транспортни услуги
Правни услуги
Услуги за привремено вработување
Истражни и безбедносни услуги
Образовни услуги и услуги за стручно усовршување
Здравствени и социјални услуги
Рекреативни, културни и спортски услуги

122
73
35
28
3
10
405
33
18
86
34
29
21
8
56
23
11
30
12

Други услуги

93

Вкупно

2113

Табела 6
Вид на договорот за
јавна набавка - Работи
Изведување

Број на
огласи
952

Проектирање и изведување

37

Реализирање, со какви било средства

101

Вкупно

1090

Вкупниот број на објавени огласи за доделување на договор според категорија
на договорени органи, согласно член 4 од Законот за јавните набавки и Одлуката за
утврдување на индикативниот список („Службен весник на Република Македонија“
бр. 159/07 и 74/09) е прикажана во табела бр. 7 и графикон бр. 6.
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Табела 7
Број на
огласи

Категорија на договорен орган
Државни органи

1002

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје

1579

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

3092

Здруженија основани од еден или повеќе договорни органи

66

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена
одговорност од опфатени дејности
Други договорни органи

1323
29

Вкупно

7091

Графикон 6

Број на објавени огласи според
категоријата на договорниот орган
Јавни претпријатија,
акционерски друштва
и друштва со
ограничена
одговорност од
опфатени дејности;
1323

Здруженија основани
од еден или повеќе
договорни органи; 66

Други договорни
органи; 29
Државни органи; 1002

Органи на единиците
на локалната
самоуправа и на
Градот Скопје; 1579

Правни лица основани
за задоволување на
потребите од
јавен интерес – Член 4
став 1 алинеја б) од
Законот; 3092

При разгледување на податоците за објавени огласи за доделување на договор
според категорија на договорен орган, може да се види дека најмногу огласи - 3092
имаат објавено договорни органи од категорија правни лица основани за
задоволување на потребите од јавен интерес - Член 4 став 1 алинеја б) од Законот и
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договорни органи од категоријата на органи на единиците на локалната самоуправа и
на Градот Скопје – 1579 огласи.
Во поглед на скратувањето на роковите, во 2010 година договорните органи
година објавиле вкупно 560 постапки со скратени рокови. Намалувањето на роковите
на постапките, соодветно на типот на постапката може да се користи во случаи кога
договорниот орган ја има објавено целокупната тендерска документација
задолжително на ЕСЈН (502) и на друга интернет адреса или ако договорниот орган
има објавено претходно индикативно известување (58).
Кога се разгледуваат податоците од огласите, кој вид на критериум за
доделување на договор за јавни набавки договорните органи го користеле во
спроведените постапки, може да утврдиме дека критериумот економски најповолна
понуда е користен малку повеќе во однос на критериумот најниска цена.
Во табелата бр. 8 се дадени податоци за бројот на објавени огласи според
критериумот за доделување на договорот за јавна набавка кој е користен во
постапката. Тука потребно е да се напомене дека во податоците не се опфатени некои
од огласите за ограничена постапка и постапка со преговарање со претходно
објавување на оглас затоа што кај некои од нив договорниот орган што го објавува
огласот, критериумот не го објавува во огласот, туку го наведува во тендерската
документација за наредната фаза од постапката.

Табела 8
Критериум за доделување на договор

Број на
огласи

Најниска цена

3083

Економски најповолна понуда

3924

Може да се констатира дека во 44% од објавените огласи, договорните органи го
користат критериумот за доделување на договор - најниска цена. Во споредба со 2009
година (каде што тој процент изнесува 26%) евидентно е зголемено користењето на
критериумот најниска цена. Во последните три години се забележува зголемување во
користењето на критериумот најниска цена при постапките за јавни набавки, и тоа од
само околу 16% во 2008 година, до дури половина од постапките за доделување на
договор за јавни набавки имале критериум најниска цена во 2010 година.
Во графиконот бр. 7 е прикажана динамиката на објавување на огласите по
месеци. Од овој графикон може да се види дека најголем интензитет на објавување на
огласите има на почетокот на годината во февруари, март и април, за понатаму кон
средината на 2010 година да има намалување и на крајот од годината бројот на
објавени огласи да се зголеми. Оваа динамика најмногу се должи на тоа што
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договорните органи постапките за јавни набавки ги започнуваат на почетокот на
годината односно на крајот од годината за потре
потребите
бите од наредната година.

Графикон 7

8.4 Склучени договори за јавни набавки
Во овој дел од извештајот е даден приказ на податоците и е направена анализа
на склучените договори за јавни набавки за 20
2010 година по различни параметри.
Заради поголема прегледност и разбирливост на податоците, поглавјето е поделено
на неколку делови во однос на параметрите кои се разгледуваат. Главно податоците
се однесуваат на вкупниот број на склучени договори и вредност на јавните набавки,
но кај некои параметри поради поставено
поставеноста
ста на самиот ЕСЈН (во зависност од тоа
дали податоците се добиваат од Известувањата за склучен договор или од
Евиденцијата на постапки со барање за прибирање на понуди) податоците се
групирани и се однесуваат само на постапките - отворена, ограничена, пос
постапка со
преговарање со и без објавување на оглас, конкурентен дијалог и доделување на
договор за набавка на услуги од членот 17 алинеја 2 над 20.000 евра во денарска
противвредност без вклучен ДДВ. Ваквите табели и графикони посебно се обележани
подолу во текстот. Сите податоци во врска со склучените договорите за јавни набавки
се објавени на Електронскиот систем за јавни набавки https://e--nabavki.gov.mk и се
целосно достапни на јавноста. Договорните органи се одговорни за веродостојноста и
точноста на внесените
есените податоци бидејќи со своите шифри и лозинки преку ЕСЈН ги
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објавуваат своите огласи, известувања за склучени договори/поништување на
постапките, евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди.
Во табела бр. 9 и графиконот бр. 8 се претстав
претставени
ени бројот и вредноста на
склучените договори за јавни набавки за 20
2010 година според видот на постапката за
доделување на договорот. Според вредноста на склучените договори, најкористена е
отворената постапка преку која се склучени 7246 договори во вредност
вреднос од
34.924.066.836 ден. – 76 % од вкупната вредност на јавните набавки во Република
Македонија. По отворената постапка, во поглед на вредноста на склучените договори,
доаѓа ограничената постапка - склучени 93 договори во вредност од 2.880.885.261 ден.
– 6%.
%. Останатите постапки се користени во далеку помала мера (сите заедно околу 18%
од вкупната вредност на набавките).

Графикон 8

Вредност на склучените договори за јавни набавки според
видот на постапката
Постапка со
преговарање без
претходно
објавување на оглас
Постапка со 5%
преговарање со
претходно
објавување на оглас
2%
Ограничена постапка
6%

Постапка со барање
за прибирање на
понуди
без објавување на
оглас
Постапка
5% со барање
за прибирање на
понуди
со објавување на
оглас
4%

Доделување на
договор за јавна
набавка за категорија
на
услуги 17-27 (вкупно)
2%

Отворена постапка
76%

Табела 9
Вид на постапка за доделување на договор

Број на
склучени
договори

Вредност на
склучените
договори

Постапка со барање за прибирање на
понуди без објавување на оглас

11333

2,096,293,276 ден.

Постапка со барање за прибирање на
понуди со објавување на оглас

3117

2,049,805,866 ден.
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Отворена постапка

7246

34.924.066.836 ден.

Ограничена постапка

93

2.880.885.261 ден.

Постапка со преговарање со претходно
објавување на оглас

68

782,940,798 ден.

Постапка со преговарање без претходно
објавување на оглас

827

2,139,757,077 ден.

Доделување на договор за јавна набавка за
категорија на услуги 1717-27 (вкупно)

1564

830,612,396 ден.

Вкупно

24248

45.704.361.510 ден.

Во споредба со претходната година, во поглед на користење на различните
видови постапки, не се забележува позначителна промена. Имено, во споредба со
2009 година каде што најмногу склучени договори по број и вредност се по
спроведена отворена постапка,
постапка исто така, и во 2010 година најголемиот процент
отпаѓа на отворената постапка, дури евидентно е и зголемување на уделот (во 2009 –
69%, во 2010 –76%).
%). Битна разлика во споредба со минатата година е значителното
намалување на користењето на ограничената постапка во доделувањето на
договорите за јавна набавка. Обемот на останатите постапки е приближно ист во
поглед на вредноста на склучените договори. Споредбени податоци се дадени во
графикон бр. 9 и 10.

Графикон 9

Споредба на вредноста на склучените договори по
отворена постапка за 2008
2008/2009/2010
2008
2009
2010

0 ден.

20,000,000,000 ден.

40,000,000,000 ден.

Отворена постапка
2008

20,884,861,789 ден.

2009

32,912,270,052 ден.

2010

34,924,066,836 ден.
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Графикон 10

Споредба на вредноста на склучените договори по
ограничена постапка за 2008/2009/2010
2008
2008
2009
2010

0 ден.

5,000,000,000 ден.

10,000,000,000 ден.

Ограничена постапка

8.4.1

2008

311,695,845 ден.

2009

7,750,007,556 ден.

2010

2,880,885,261 ден.

Податоци за склучените договори според видот на договорот за јавна
набавка

Според предметот на договорот за јавна набавка во 2010 година склучени се
13.360 договори за набавка на стоки (во вкупна вредност од 21.
21.586.
586 .008.
008.219 денари),
8516 договори за набавка на услуги (во вкупна вредност - 10.538.602.310 денари) и
2372 договори за набавка на работи (во вкупна вредност – 13.
13.579.
579. 750.
750.981 денари). Во
графикон бр.11 и табелата бр.10 дадени се подетални податоци за бројот и вредноста
на договорите според видот на предметот
предметот на договорот. Во табела бр
бр.10 дадени се
податоци за вкупните
пните договори за јавни набавки
набавки.

Табела 10
Вид на договорот за
јавна набавка

Број на склучени
договори

Вредност на склучените
договори

Стоки

13360

21,586,008,219 ден.

Услуги

8516

10,538,602,310 ден.

Работи

2372

13,579,750,981 ден.

Вкупно

24248

45,704,361,510 ден.
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Графикон 11

Вредност на склучените договори
според видот на договорот
Работи
30%

Стоки
47%

Услуги
23%

Од табелата се гледа дека најголем дел 47% од вредноста на договорите за јавни
набавки отпаѓа на набавка на стоки.
стоки Уделот на договори за работи во вкупната
вредност на договорите изнесува 30% (најчесто изведување). Овој податок говори дека
во 2010 година има поместување
поместување во структурата на вредноста на склучените договори
според видот на договорот. Имено, вредноста на склучените договори за работи е
значително намалена во споредба со 2009 година, каде што уделот на работи во
вкупниот
иот обем на јавните набавки изнесуваше 42% од вкупната вредност на
склучените договори.. Во поглед на договорите за набавка на стоки, забележително е
зголемување на уделот што го имаат во вкупниот обем на јавните набавки во
споредба со 2009 година (39% минатата година). Најчесто користен начин на
н
реализација на договорот за набавка на стоки е купување со одложено плаќање.
Вредносниот удел на договорите за услуги, во вкупната вредност на јавните набавки
во 2010 година изнесува 23 % . Во нивната структура може да се забележи различна
застапеност на категориите на услуги согласно Уредбата за услугите кои се предмет
на договорите за јавна набавка на услуги („Службен Весник на Република
Македонија“ бр.157/07). Сепак најголем дел од вредноста на договорите за јавна
набавка на услуги отпаѓа на договорите за набавка на архитектонски и инженерски
услуги (категорија бр.12) и услуги за одржување и поправка (категорија бр.1).
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8.4.2

Податоци за склучените договори според категорија на договорен орган

Бројот и вредноста на склучените договори по категорија на договорен орган и
негова главна активност или дејност се дадени во табела бр. 14 и графикон бр. 12.
Поради поставеноста на ЕСЈН и начинот на прибирање на податоците, според
параметарот категорија на договорен орган, информациите дадени во продолжение
се добиени
биени од Известувањата за склучен договор и се однесуваат исклучиво за
договорите склучени по отворена, ограничена, постапка со преговарање со и без
објавување на оглас и конкурентен дијалог. Во овие податоци не се вклучени
податоците за постапките со барање
барање за прибирање на понуди од причина што за овие
постапки не се пополнува известување за склучен договор, туку збирна евиденција на
полугодишно ниво.

Графикон 12
Вредност на склучените договори според категорија на
договорен орган
Д. Јавни
претпријатија,
акционерски друштва
и друштва
со ограничена
одговорност од
опфатени дејности
18%

Ѓ. Други договорни
органи
2%

А. Државни органи
34%

Г. Здруженија
основани од еден
или повеќе
договорни органи
1%

В. Правни лица
основани за
задоволување на
потребите
од јавен интерес –
Член 4 став 1 алинеја
б) од Законот
31%

Б. Органи на
единиците на
локалната
самоуправа и на
Градот Скопје
14%

Табела 11
Категорија на договорен
орган

А. Државни органи

Главна активност

Број на
договори

Вредност на склучените
договори

Општи јавни услуги

328

9,070,411,902 ден.

Одбрана

149

521,787,524 ден.

Јавен ред и безбедност

77

366,975,881 ден.

Животна средина

12

101,239,947 ден.

Здравство

158

1,447,718,779ден.
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Б. Органи на единиците
на локалната
самоуправа и на Градот
Скопје

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

Економија и финансии

47

765,916,229 ден.

Социјална заштита

83

199,821,766 ден.

Спорт и култура

89

1,037,090,367 ден.

Образование

14

778,704,713 ден.

Друго

6

12,789,628 ден.

Вкупно А.

963

14,302,456,736 ден.

Општи јавни услуги

952

5,783,021,136 ден.

Спорт и култура

8

26,604,787 ден.

Друго

11

34,860,291 ден.

Вкупно Б.

971

5,844,486,214 ден.

Општи јавни услуги

1471

4,199,834,580 ден.

Јавен ред и безбедност

71

89,996,893 ден.

Животна средина

47

115,458,408 ден.

Здравство

69

426,993,519 ден.

Социјална заштита

390

497,866,916 ден.

Спорт и култура

23

70,534,328 ден.

Образование

692

1,646,379,821 ден.

Друго

36

155,405,046 ден.

Општи јавни услуги

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

Ѓ. Други договорни
органи
5

Вкупно5

5,513,894,263 ден.

Домување, градежништво и
транспорт

Вкупно В.
Г. Здруженија основани
од еден или повеќе
договорни органи

2728

5527

12,716,363,774 ден.

3

8,818,000 ден.

44

51,820,067 ден.

3

230,208,367 ден.

Вкупно Г.

50

290,846,434 ден.

Општи јавни услуги

318

1,394,123,376 ден.

Домување, градежништво и
транспорт

13

44,347,252 ден.

Економија и финансии

7

5,730,944 ден.

Образование
Социјална заштита

Друго

640

6,126,952,032 ден.

Вкупно Д.

978

7,571,153,604 ден.

Друго

20

697,812,876 ден.

Вкупно Ѓ.

20

697,812,876 ден.

Вкупно А+Б+В+Г+Д+Ѓ.

8509

41,423,119,638 ден.

5

Податоците се однесуваат само за договори склучени по отворена постапка, ограничена, постапка со преговарање со
и без објавување на оглас и конкурентен дијалог и за договори за јавна набавка на услуги од член 17 став (1) алинеја 2
кога проценетата вредност е над 20.000 евра во денарска противвредност.
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Во табелата е даден детален приказ на реализираните јавни набавки според
категоријата и главната дејност на договорните органи. Може да заклучиме дека
најголем процент (34%
34%)
34% отпаѓа на категоријата на државните органи и тоа на
активностите - општи јавни услуги и здравство.
Понатаму, втора категорија според реализираните јавни набавки се
договорните органи кои спаѓаат во категорија на Правни лица основани за
задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот на
кои отпаѓа 31% од вредноста на јавните набавки. Останатите категории заедно имаат
удел од околу 35% во вкупната вредност на договорите за јавни набавки.
Позначителна измена во трендот на склучувањето на договорите кај
категориите на договорни органи во споредба со минатата година е значителното
зголемување на уделот на вредноста на склучените договори на Органите на
единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје (2010 удел од 14%, во 2009 удел
од 5%).

8.4.3

Податоци за склучените договори за јавни набавки според различни
параметри

При анализа на динамиката на доделување на договори по месеци за 2010
година (графикон бр.13), може да се забележи тренд на склучување на најголем број
од договорите во периодот март-април. Тоа се должи на фактот дека најголемиот дел
од своите постапки, договорните органи ги започнуваат во првата половина на
годината и со оглед на временскиот рок за реализирање на постапката до склучување
на договорот очекувано е дека најголемиот процент на склучени договори да биде во
средина на годината.

Графикон 13

Месечен приказ на динамика на склучување на
договори
1,400
MAX

1,200
1,000
800
600
400
200
0
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За 145 од договорите
оговорите за јавни набавки (во из
износ
нос од 6.168.765.158 ден.) имало
меѓународна објава на огласот. Разгледувано по земјата на потекло на носителот на
набавката, податоци се дадени во табела бр. 12 и графикон бр. 15.

Табела 12
Земја на потекло на носителот
на набавката

Број на склучени
договори

Вредност на
склучените
договори6

Македонија

8330

34,441,837,072 ден.

ЕУ

70

2,217,615,385 ден.

Други

109

4,763,667,181 ден.

Графикон 11

Вредност на склучените договори според земјата на
потекло на носителот на набавката

Останати; 20%
100%
80%
60%

МКД; 80%

40%
20%
0%
Вредност на склучени договори

Од претходно наведеното може да се утврди дека на пазарот на јавните набавки
во Република Македонија главен удел имаат домашните компании со 80% од
вредноста на доделените договори за јавни наб
набавки.
авки. Сепак, во споредба со 200
2009
година забележително е зголемувањето
зголемувањето на уделот на странските компании како
носители на набавките во договорите за јавни набавки. Во 2010
20 година овој процент е
6

Податоците се однесуваат само за договори склучени по отворена постапка, ограничена, постапка со преговарање со
и без објавување на оглас и конкурентен дијалог и за договори за јавна набавка
вка на услуги од член 17 став (1) алинеја 2
кога проценетата вредност е над 20.000 евра во денарска противвредност.
противвредност
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20%, а во 2009 година изнесуваше 14% од вкупната вредност на склучените договори.
Во последните 3 години се забележува тренд на зголемено присуство на странските
компании на пазарот на јавните набавки во Македонија, што говори дека постоечката
легислатива овозможува непречено присуство на странските компании на пазарот на
јавните набавки и нивно непречено учество во постапките за доделување на договори
за јавни набавки.
Исто така, може да се спомне фактот дека во 2010 година склучени се 599
рамковни спогодби и 163 договори за групна набавка.
На почетокот на ова поглавје се презентирани бројот и вредноста на
склучените договори по видот на постапката, и притоа постапката со преговарање со
објавување на оглас и без објавување на оглас имаат удел од 2% и 5% соодветно. Во
табела бр.13 и графикон бр.16 се претставени бројот и вредноста на склучените
договори по овие постапки според причината за користење/законскиот основ за
користењето на овие постапки.
Од податоците за постапките со преговарање може да се констатира дека
најчесто користена (45
45%
45% од вредноста на доделени договори во постапка со
преговарање без претходно објавување на оглас) причина/законска оправданост за
употребата на постапката со преговарање без објавување на оглас е членот 99 став (1)
точка 1) алинеја 3 од законот, со склучени 228 договори во вредност од 967.
967. 337.
337 .368
ден. Наредна причина за користење на постапката со преговарање без објавување
(16%)
16 %) е кога не е поднесена ниту една понуда во отворена постапка или не е поднесена
ниту една пријава за учество во првата фаза на ограничена постапка под услов да не
се сменети првичните услови на договорот.

Табела 13
Вид на
постапка

Оправданост за изборот на постапката

Брoj на
склучени
договори

Вредност на
склучените договори

A. Постапка со
преговарање со
претходно
објавување на оглас

договорниот орган во постапката со
преговарање ги повикува економските
оператори кои во отворената постапка,
ограничената постапка или
конкурентниот дијалог ја докажале
својата способност и кои доставиле
понуди согласно со барањата на
сoодветната постапка

68

782,940,798 ден.

Вкупно А.

68

782,940,798 ден.

Б. Постапка со
преговарање без
претходно
објавување на оглас
кога

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

47

37,700,697 ден.
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не е поднесена ниту една понуда во
отворена постапка или не е поднесена
ниту една пријава за учество во првата
фаза на ограничена постапка под услов
да не се сменети првичните услови на
договорот
од причини од крајна итност
предизвикани од настани кои
договорниот орган не можел да ги
предвиди и да му се припишат како
пропуст
од технички или уметнички причини,
односно од причини врзани за заштита на
ексклузивните права (патенти и сл.),
договорот може да го изврши само
одреден економски оператор
предметниот договор следува по
спроведување на конкурс за избор на
идејно решение и се доделува на најдобро
рангираниот учесник или на еден од
најдобро рангираните учесници
стоките се набавуваат по посебно
поволни услови, од понудувач кој ги
затвора своите деловни активности
(ликвидација или стечај), од стечаен
управник или ликвидатор, по претходен
договор со доверителите
стоките се произведени исклучиво за
истражување, експериментирање,
проучување или развој, но не за стоки во
сериско производство со кое би се
остварила добивка или поврат на
трошоците на развојот или
истражувањето
се набавуваат дополнителни работи или
услуги кои не се вклучени во основниот
договор, а истите не можат да бидат
технички или економски одделени од
основниот договор без поголеми
проблеми за договорниот орган
се набавуваат дополнителни работи или
услуги кои не се вклучени во основниот
договор, а истите, иако можат да се
одделат од извршувањето на основниот
договор, се неопходни за неговото
завршување
Вкупно Б.

109

339,404,558 ден.

228

967,337,368 ден.

280

302,393,503 ден.

26

114,066,744 ден.

1

599,308 ден.

6

6,807,184 ден.

105

220,664,889 ден.

25

150,782,826 ден.

827

2,139,757,077 ден.

________________________________________________________________________________________________________
http://bjn.gov.mk
55 / 75
https://e-nabavki.gov.mk

Анализа на пазарот за јавни набавки во 2010 година

______________________________________________________________________________
Графикон 12
Обем на користење на постапката со преговарање без објавување на
оглас според вредноста на договорите
дополнителниte работи
или услуги не можат да
бидат технички или
економски одделени од
основниот договор ; 10%

дополнителни испораки
заради делумна замена на
вообичаените стоки или
инсталации ; 2%

таквите работи или услуги,
се неопходни за неговото
завршување ; 7%

произведени исклучиво за
истражување,
експериментирање, или
развој; 0%

не е поднесена ниту една
понуда во отворена
постапка или пријава за
учество ; 16%

кои се набавуваат по
посебно поволни услови;
0%

договорot следува по
спроведување на конкурс
за избор на идејно
решение ; 6%
причини од крајна итност ;
45%
технички или уметнички
причини, ; 14%

Податок што може да послужи за прикажување на ефикасноста на постапките
за доделување на договор за јавна набавка е и просечното времетраење на постапките
од јавното отворање на понудите до склучувањето на договорот. Од прибраните
податоци, може да се утврди
утврди дека просечното времетраење на фазата на евалуација
кај постапката со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас е 36 дена,
кај отворената постапка - 62 дена, ограничената - 123 дена, и кај постапката со
преговарање со претходно објавен оглас - 133 дена.

Графикон 16
Просечно времетраење на фазата на евалуација од јавно
отварање до склучување на договорот
Барање за прибирање
понуди

Ограничена постапка

Постапки

Отворена постапка

36
62
123
133

Постапка со преговарање со
претходно објавување на
оглас

0

50

100

150
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Од претходните податоци се гледа дека во споредба со 2009 година кај сите
постапки е постигнато намалување на деновите потребни за евалуација на понудите,
донесување на одлука за избор на најповолен понудувач и склучување на договорот.
Во просек кратењето на периодот изнесува од 3 до 15 дена. Намалувањето на
потребните денови за евалуација сметано од крајниот рок на доставување за
понудите до склучувањето на договорот се должи и на воведувањето на обврската на
договорните органи да донесат одлука за избор или поништување на постапката во
рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, односно пријавите за
учество во конкретната постапка, сметајќи од денот определен како краен рок за
поднесување на понудите, односно пријавите за учество. Во 2011 година треба да се
очекува значително намалување на периодот потребен за завршување на постапката,
бидејќи горенаведената мерка беше воведена во втората половина од 2010 година.
Во натамошниот текст се презентирани податоци за вредноста на склучените
договори поединечно по договорен орган (листа на 10 најголеми јавни потрошувачи за
2010 година), и по договор (листа на 10 најголеми договори за јавни набавки во 2010
година). Табели бр. 14 и 15.

Табела 14
Листа 10 најголеми јавни потрошувачи во 2010 година

Назив на договорен орган

Вкупна вредност на
договорите

АД Електрани на Македонија - Скопје

4,558,450,917 ден.

Министерство за транспорт и врски

4,289,105,590 ден.

Служба за општи и заеднички работи на Владата
на Република Македонија

2,076,787,101 ден.

Министерство за здравство

1,264,877,673 ден.

ЈП"Македонски шуми" п.о -Скопје

1,202,838,334 ден.

Министерство за култура

1,054,951,298 ден.

Град Скопје

931,017,065 ден.

Управа за заштита на културното наследство

866,531,710 ден.

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија
и онкологија

773,591,154 ден.

Општина Центар

736,585,462 ден.

________________________________________________________________________________________________________
http://bjn.gov.mk
57 / 75
https://e-nabavki.gov.mk

Анализа на пазарот за јавни набавки во 2010 година

______________________________________________________________________________

Табела 15
Листа на 10 најголеми договори за јавни набавки во 2010 година

Предмет на набавка

Вредност на
склучените
скл учените
договори
договор и

Назив на договорен орган

Носител на набавка

Министерство за транспорт
и врски

Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd

2,575,930,206

Набавка, испорака,
монтажа и пуштање во
работа на рударска
опрема за рудниците
во РЕК Битола

АД Електрани на
Македонија - Скопје

THYSSEN KRUPP GMBH

1,065,085,370

Изведување на
градежни и градежноградежнозанаетчиски работи за
изградба на
административен
објект за
Министерството за
надворешни работи,
според Изведбен
проект со сите фази

Служба за општи и
заеднички работи на
Владата на Република
Македонија

Друштво за градежништво БЕТОН
АД - Скопје

979,666,681

Изградба на
административен
објект за Јавното
обвинителство и
Управата за
финансиска полиција,
според Изведбен
проект со сите фази

Служба за општи и
заеднички работи на
Владата на Република
Македонија

Друштво за градежништво БЕТОН
АД - Скопје

813,626,389

Изведување на
градежни и градежно занаетчиски работи за
доградба, надградба,
адаптација и
зајакнување на
објектот на
Собранието на
Република
Македонија, според
техничка
спецификација

Собрание на Република
Македонија

Друштво за градежништво БЕТОН
АД - Скопје

782,036,344

Набавка на
новопроизведени
едноподни автобуси за

Министерство за транспорт
и врски

„Љвивските автобуски фабрики“
ДОО

728,375,662

Набавка на 202
новопроизведени
двокатни автобуси
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градски превоз
Изработување на
проектна
документација за
доизградба ,
реконструкција и
адаптација на објектот
на Министерството за
финансии (поранешна
зграда на БНТ);
изведување на
градежни, градежно
занаетчиски и
инсталатерски работи;
и внатрешно и
надворешно уредување
на објектот

Министерство за финансии

Друштво за градежништво,
проектирање и инженеринг
''ЕНЕРГОПЛАН ИНЖЕНЕРИНГ''
ДОО - Скопје

Изведување на работи
за возобновување на
Светиклиментовиот
универзитет на
Плаошник во Охрид

Управа за заштита на
културното наследство

КОНСТРУКТОР ИНЖЕНЕРИНГ
ДД СПЛИТ

562,270,325

Превод на откупени
авторски права,
стручна редактура,
лектура, компјутерска
обработка, печатење и
дистрибуција на 500
книги/учебници на
македонски и
албански јазик од
врвните и
најреномираните
универзитети во САД и
Англија, а од областа
на правото во
Франција и Германија
во тираж од по 1000
примероци по учебник
(од кои 750 примероци
на македонски
македонски јазик и
250 примероци на
албански јазик

Министерство за
образование и наука

АРС ЛАМИНА ДОО

419,239,072

Изведување на
работите од основните
проекти од системите
за сценски технологии
за објект Театар Велес

Министерство за култура

Светлост Театар Д.О.О - Белград

645,873,000

290.751.856
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8.5 Податоци од известувањата за поништување на постапките
Во 2010 година преку ЕСЈН се пополнети вкупно 1857 известувања за
поништување на постапка или делови на постапка. Тука треба да се напомене
напомен дека во
овој податок се вклучени известувањата за поништување на постапка, како и
известувањата за поништување на делови на постапката. Кога станува збор за
поништување на целата постапка за јавна набавка, тогаш податоците се следни –
вкупно 1487
1487 поништувања на постапки за доделување на договор за јавна набавка. Во
графиконот бр. 17 се дадени податоци за поништување на постапки според видот на
постапката.

Графикон 17

Број на поништени постапки според видот на
постапката
Постапка со
преговарање со
претходно објавување
на оглас; 1

Конкурс за избор на
идејно решение; 13

Други огласи; 32
Ограничена постапка; 12

Барање за прибирање на
понуди; 573
Отворена постапка; 856

При разгледување на претходно наведените податоци, можеме да констатираме
дека во 2010 година, поништени се 20% од објавените
авените постапки за доделување на
договор.
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Графикон 18

Споредба на вкупно објавени/поништени
постапки

1487

8000
6000

5604

4000
2000
0

Вкупен број на објавени огласи - 7091
Број на постапки кои што завршиле со доделување на договор
Број на поништени постапки

Во наредната табела се дадени причините поради кои се поништени
постапките. Можеме да констатираме дека во 2010 година постапките најчесто се
поништувани поради следниве причини:
-

не е поднесена ниту една прифатлива понуда,

-

не е поднесена ниту една понуда и

-

битни пропусти или недостатоци во тендерската документација.

Табела 16
Информации за причината на поништувањето на
постапката или поништување на делови од постапката

Број на
пон.
на
постапки

Број на пон.
на делови

бројот на кандидати е понизок од минималниот број
предвиден за постапките за доделување на договор за јавна
набавка согласно со овој закон
не е поднесена ниту една прифатлива понуда

21

/

363

110

не е поднесена ниту една понуда

188

143

се поднесени прифатливи понуди кои не можат да
се споредат поради различниот пристап во техничките или
финансиските понуди

42

10

настанале непредвидени промени во буџетот на
договорниот орган

174

15

________________________________________________________________________________________________________
http://bjn.gov.mk
61 / 75
https://e-nabavki.gov.mk

Анализа на пазарот за јавни набавки во 2010 година

______________________________________________________________________________
понудувачите понудиле цени и услови за извршување
на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од
реалните на пазарот
оцени дека тендерската документација содржи битни
пропусти или недостатоци

85

22

249

20

165

24

40

3

21

7

постапката ја поништува Државната комисија за жалби

94

11

останати причини (други огласи, конкурс и сл.)

45

5

1487

370

поради непредвидени и објективни околности се
промениле потребите на договорниот орган
договорниот орган не може да изврши избор на најповолна
понуда поради битни повреди на Законот за јавните
набавки согласно со член 210 од Законот
избраниот најповолен понудувач се откажува да го
потпише договорот

Вкупно

Во Графиконот бр.19 се дадени податоци за односот на објавени огласи и
поништени постапки на месечно ниво за 2010 година. Може да се забележи дека
намногу поништувања има во месец октомври и ноември, што најверојатно се должи
на фактот што на овој период претходеше Ребаланс на Буџетот од 2010 година. Во
табелата бр. 17 дадена е листа на десетте договорни органи кои имаат најмногу
поништени постапки во 2010 година.

Графикон 19

Однос на објавени огласи / поништувања за 2010
20 година
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Број на поништени постапки
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Табела 17
Договорен Орган

Број на
поништувања
(постапка/делови)

Број на
објавени
огласи

Министерство за одбрана

133

204

АД Електрани на Македонија - Скопје

114

436

АД МЕПСО

62

82

Град Скопје

60

180

Државен универзитет "Гоце Делчев" Штип

36

54

Општина Аеродром

36

78

Народна банка на Република Македонија

35

75

ЈЗУ Клиничка болница Битола

24

64

Јавна установа од областа на здравството за
потребите на јавните здравствени установи
универзитетски клиники, завод и ургентен
центар - Скопје

23

48

Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ

23

98

8.6 Податоци од обрасците за изменување и дополнувањена огласот
Во 2010 година преку ЕСЈН се објавени вкупно 895 обрасци за измени и
дополнување на содржината на огласот. Од овие податоци може да се забележи дека
кај 13%
13% од огласите по објавувањето имало измени или дополнување на содржината
на огласот и тендерската документација.

8.7 Спроведени електронски постапки и електронски
електронски аукции во текот на 2010
година
Во 2010 година се забележува значително зголемување на користењето на ЕСЈН
во поглед на објавување на огласи за доделување на договор за јавна набавка за
постапки кои ќе се водат целосно по електронски пат и/или кои ќе завршуваат со еаукција. Од регистрираните договорни органи, во текот на 2010 година, 150 договорни
органи објавиле оглас и спровеле е-постапка или електронска аукција преку ЕСЈН,
што споредено со бројката од 27 договорни органи од минатата година претставува
зголемување за дури 5 пати.
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Графикон 20

Однос на број на договорни органи кои
спровеле е-Набавка
е
или е-Аукција
Аукција 2011/2010
150
160
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120
100
80

27

60
40
20
0
2010

2009

Најголеми корисници на ЕСЈН од страна на договорните органи во 2010 година
се:
1. Министертство за образование и наука
2. Електрани на Македонија АД
3. Општина Аеродром
4. Град Скопје
5. Универзитет Гоце Делчев – Штип
6. Министерство за транспорт и врски
7. Фонд на пензиското
то и инвалидското осигурување на Македонија
8. Централен регистар на РМ
9. ЈП Водовод и канализација – Скопје
10. Акционерско друштво за приредување на игри на среќа Државна лотарија на
Македонија Скопје
Вкупниот број на електронски постапки спроведени преку
преку ЕСЈН во 2010 година
изнесува 431,
431, што претставува зголемување од преку седум пати во споредба со
бројот на спроведени постапки во 2009 година (58 електронски постапки). Во
графикон бр. 21 дадена е споредба на спроведените постапки на годишно ниво.
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Графикон 21

Однос на објавени постапки за е-Набавки
е Набавки
431
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8

е-Набавки

Бројот на објавени огласи за постапки кои ќе завршат со електронска аукција
како последна фаза во електронски постапки или во постапки кои претходно биле
спроведени во хартиена форма, во 2010 година изнесува 1049,
1049 што претставува
зголемување од речиси седум пати во споредба со бројот на спроведени аукции во
2009 година (154 аукции).

Графикон 22

Однос на објавени постапки за е-Аукции
е

1200
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8.8 Позитивни ефекти од спроведувањето на електронските аукции и
електронските јавни набавки
Во текот на 2010 година од податоцита за спроведени аукции, може да се увиди
дека беше остварена просечна заштеда од 10% или апсолутна заштеда во денари од
295.151.100 денари (или околу 4.800.000 евра), сметано како разлика помеѓу почетната
цена на е-аукцијата
јата (најниската цена од сите понуди кои се претходно евалуирани и
прифатени за учество во електронската аукција) и крајната цена на е-аукцијата
е
односно вредноста на склучениот договор. Притоа, тука треба
т еба да се истакне дека како
вкупна вредност заштедите ссе дури и поголеми, бидејќи во горенаведената вредност
се калкулирани и аукции кои се воделе по единечна цена, па кога таа вредност ќе се
претстави како вкупна вредност на договорот заштедите имаат
имаа поголема вкупна
вредност. Споредено со минатата година забе
забележан
лежан е пораст на процентот на
заштедите (во 2009 година процентот беше 6%), а исто така се забележува значително
зголемување и во вкупната вредност на заштедите за околу 75% (минатата година
го
вредноста на заштедите изнесува - 168.765.764 денари). Во графиконот
онот подолу даден е
приказ на остварените
стварените заштеди со корисење на електронска аукција.

Графикон 23
100%

10%

90%

Заштеди

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Првично понудена цена
Цена

Цена по аукција
Заштеди

Од објавените огласи за доделување на договор за јавна набавка за постапки
кои ќе завршат со е-аукција
аукција – 1.049, кај 878 има најмалку 2 прифатливи понуди и
спроведени се аукции додека за 171 оглас постапката е завршена со поништување или
е склучен договор со
о единствениот прифатлив понудувач (графикон 24). Од
закажаните и спроведени аукции на системот, кај 70% од нив има по едно намалување
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на првичната цена, додека просечниот број на намалувања на цената при
спроведувањето на аукциите за 2010 година изнесува околку 17 намалувања на
цената.

Графикон 24

100%

16%

Огласи кои
завршиле без
спроведување
на аукција

80%
60%

84%

Огласи за кои е
спроведена
аукција

40%
20%
0%
Објавени огласи кои ќе завршат со ее-Аукција

Графикон 25
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20%
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Просечното времетраење
раење на една аукција изнесува еден час и дваесет минути
(вклучително со продолжувањата). Најголем број на закажан
закажани
и аукции во еден ден на
ЕСЈН во текот на 2010 година е на 12 јуни – 52 закажани и спроведени аукции. Од
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извршените анализи на текот на аукциите, понудувачите најчесто почнуваат со
намалување во просек по првиот половина час од почетокот на аукцијата.
Во табелата и графиконите подолу се дадени подетални податоци за аукциите
каде што е постигната најголема заштеда, во однос на користење на аукции во поглед
на видот на постапката и видот на предметот на набавката.

Табела 18
Листа на десет аукции со најголеми заштеди во вкупна вредност
Предмет на набавка
Изведување на градежни
и градежно-занаетчиски
работи за изградба на
административен објект
на Агенцијата за
електронски
комуникации, според
Изведбен проект со сите
фази
Асфалтирање на улици и
локални патишта во
општина Охрид
Лекови кои паѓаат на
товар на ФЗОМ (за дел од
предметот на набавката)
Изградба на катна гаража
на бул.Гоце Делчев во
комплекс на Судуска
палата
Изработка на скулптури
во бронза
Лекови кои паѓаат на
товар на ФЗОМ (за дел од
предметот на набавката)
Среднонапонски бакарни
кабли со вградено
оптичко јаже за ПК БродГнеотино
Изработка на скулптури
на Паднатите херои за
Македонија во бронза и
изработка на рељефи во
бронза

Назив на договорен орган

Агенција за електронски
комуникации

Разлика меѓу првична
најниска и конечна цена

29,000,682 ден.

Општина Охрид

21,540,000 ден.

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија

17,320,000 ден.

Општина Центар

15,008,409 ден.

Општина Центар

8,933,928 ден.

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија

8,516,000 ден.

АД Електрани на Македонија Скопје

7,201,800 ден.

Општина Центар

7,104,913 ден.
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Лекови кои паѓаат на
товар на ФЗОМ (за дел од
предметот на набавката)
Изградба на улици во
општина Гевгелија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија

6,441,440 ден.

Општина Гевгелија

5,688,580 ден.

Графикон 26

Процент на спроведени аукции по вид на
договор
Работи
15%
Услуги
12%
Стоки
73%

Графикон 27

Процент на спроведени аукции по вид на
постапка

Отворена
постапка
61%

Барање за
прибирање на
понуди
39%
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Позитивното влијание од користењето на ЕСЈН при спроведување на
постапките може да се види и преку времетраењето на периодот за евалуација на
понудите до склучувањето на договорот за јавна нaбавка. Преку податоците дадени
подолу е направена анализа на просечното времетраење на отворените постапки од
јавното отворање до склучувањето на договорот за јавна набавка. Имено просечното
времетраење на евалуацијата на отворените постапки за доделување на договор за
јавна набавка кои се воделе во хартиена форма е – 64 дена. Кај постапките водени по
електронски пат забележано е значително намалување на времетраењето на
постапката од јавното отворање до склучувањето на договорот. Времето потребно за
спроведување на постапките по електронски пат изнесува во просек – 50 дена,
дена што
значи заштеда од 14 дена при спроведување на постапката по електронски пат.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА

Јавно отворање
и евалуација

Дополнителни
прашања за
понудувачите

Одлука и
известување до
понудувачите

Период за жалби
и склучување на
договорот

Отворена постапка водена во хартија – 64 дена
Отворена п. водена по електронски пат – 50 дена

Може да се заклучи дека со воведувањето на ЕСЈН се овозможи значително
зголемување на транспарентноста во постапките за јавни набавки, кое најдобро се
согледува преку:
-

неограничен и бесплатен пристап до сите објавени огласи за доделување на
договори за јавни набавки и известувања кои произлегуваат од истите. Тоа
значи дека економските оператори и целокупната јавност имаат можност
да ги следат јавните набавки на договорните органи преку ЕСЈН до кој
имаат целосен и бесплатен пристап 24 часа во денот, 7 дена во неделата.

-

Објавување на електронска верзија од тендерската документација и
можност за нејзино бесплатно преземање преку интернет;

-

Автоматско известување за сите објавени електронски постапки преку
ЕСЈН, кое се испраќа до секој регистриран корисник на модулот Пријави се
за ИНФО за нови огласи. Со тоа значително се намалуваат потребите за
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ангажирање на човечки и финансиски ресурси од страна на економските
оператори за следење на објавените огласи;
-

Читање на електронски доставените документи преку нивно проектирање
на голем екран во текот на јавното отворање;

-

Следење на јавното отворање преку интернет од своите канцеларии;

-

Автоматско известување за донесени одлуки и автоматска објава на
направениот избор на најповолен понудувач.

Поголемата транспарентност остварена преку воведувањето и користењето на
ЕСЈН подразбира и подобра конкуренција и отворање на пазарот за јавни набавки.
Конкуренцијата е постигната имајќи ги предвид просечниот број на поднесени
понуди по постапка односно учество на поголем број на економски оператори, а со
тоа и добивање на поквалитетни и поефтини понуди.
Ефикасноста со воведувањето на електронскиот систем систем за јавни
набавки се мери преку заштедите во време и средства при пополнување на огласите и
известувањата за јавни набавки како и преку спроведување на постапки за јавна
набавка по електронски пат.

ДО

•
•
•
•
•

Упростување/елиминација на повторувачките задачи
Помали трансакциски трошоци
Намалување на фискалните трошоци
Комуникација од било каде/во секое време
Намалување на времето за постапките за јавни набавки

ЕО

•
•
•
•
•
•

Отворање на пазарот за јавни набавки на нови понудувачи
Зголемена и фер конкуренција
Намалена можност за коруптивни активности
Подобар и побрз пристап до информациите за јавни набавки
Помали трансакциски трошоци
Комуникација од било каде/во секое време

Поширока
јавност

• Пристап до информациите за јавни набавки
• Следење на трошењето на јавните средства
• Прераспределба на фискалните трошоци и нивна алокација на
други јавни проекти
• Поголема одговорност и отчетност на владата
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8.9 Конкурентност кај постапките за доделување на договор за јавни набавки
Како показател на конкурентноста, еден од основните принципи во
доделувањето на договори за јавна набавка, може да послужи просечниот број на
поднесени понуди по договор. И кај овој п
параметар
араметар користењето на електронски
средства при доделувањето на договори за јавни набавки дава позитивни резултати.
Имено, просечниот број на поднесени понуди кај постапките кои се водат во хартиена
форма за 2010 година изнесува 5 понуди по постапка. Кај постапките кои се воделе
целосно по електронски пат, просечниот бр
број
ој на поднесени понуди изнесува – 6
понуди по постапка. Тоа укажува и на подготвеноста на економските оператори за
следење на чекорот и барањата за користењето на информатичко комуникациската
комуникацискат
технологија.

Просечен број на
понуди по постапка

Графикон 28

0

1

2

Постапки во хартија

3

4

5

6

Постапки за е-Набавки

Во табелите бр. 19 и 20 е даден преглед на поднесени понуди по договор по вид
на постапка и по видот на предметот на договорот.

Табела 19
Вид на постапка

Просечен број
на понуди по
договор

Постапка со барање
арање за прибирање на понуди
без објавување на оглас

3

Постапка со барање за прибирање на понуди
со објавување на оглас

4

Отворена постапка

5
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Ограничена постапка

5

Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас

7

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

2

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

1

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

2

Табела 20
Предмет на договорот за
јавна набавка

Просечен број
на понуди по
договор

Стоки

6

Услуги

3

Работи

4

Кога ги разгледуваме вкупните податоци по постапки во хартиена форма и оние
во електронска форма, може да се заклучи дека степенот на конкуренција е на
приближно исто ниво како во 2009 година. Имено, кај отворената постапка просечно
се поднесени 5 прифатливи понуди по договор (во 2009 година овој просек
изнесуваше 6 понуди). Просечниот број на поднесени понуди по договор е очекуван,
бидејќи отворената постапка (на која отпаѓа 75% од вредноста на јавните набавки) во
однос на другите постапки, овозможува најголема конкуренција. Ситуацијата и кај
останатите постапки е приближно иста во поглед на просечниот број на понуди.
Поголема разлика во поглед на степенот зголемување на конкуренцијата е постигнат
кај постапката за преговарање со објавување на оглас – просечно 7 доставени понуди
(во споредба со минатата година, 2 понуди).
Треба да се има предвид дека зголемената ефикасност при користењето на
ЕСЈН во постапките за доделување на договори за јавни набавки се должи и на
зајакнатите напори на Бирото за едукација на договорните органи и економските
оператори и бројните обуки за правилна примена на системот.
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9. Предлози за унапредување на системот на јавните набавки
Врз основа на податоците од контакт центарот, контакт формата и веб
страната и од другите добиени информации до кои доаѓа Бирото за јавни набавки за
функционирањето на сиситемот за јавни набавки, за потешкотиите со кои се
судираат договорните органи и економските оператори при практичното
спроведување на постапките за доделување на договорите за јавни набавки, но и
воочените неправилности во нивното спроведување, Бирото ги дава следниве
предлози за унапредување на системот на јавните набавки во Република Македонија:
-

намалување на поништувања на постапките и подетално објаснување на
причините за поништувањето ( битни пропусти во ТД) како би можело да се
превземат директни и конкретни мерки за надминување на негативниот
тренд;

-

зголемување на буџетските средства на Бирото и зајакнување на неговите
административни капацитети, со цел да се задржи и подобри нивото на
навремено и квалитетно извршување на задачите за следење и
унапредување на системот на јавни набавки и управување со
Електронскиот систем за јавни набавки;

-

интензивирање на активностите за обука за правилна примена на Законот
за јавните набавки, со акцент на определени делови како подготовка на
тендерските документации, евалуација, подготвување на известувања од
постапките, е-аукции, превенција од корупција и спречување на судир на
интереси, постојана надградба на знаењата и сл;

-

зајакнување на самоодржливоста на ЕСЈН од финансиски аспект со
проширување на опфатот на услугите кои ќе се наплаќаат;

-

рационализација на обврските за објавување на огласите за јавни набавки
со укинување на задолжителното објавување на истите во Службен весник
на Република Македонија;

-

задолжително користење на електронските аукции во најмалку 70% од
бројот на објавени огласи за отворена постапка, ограничена постапка,
постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и за постапка со
барање за прибирање на понуди со објавување на оглас од 1 јануари 2011
година, согласно со измените и дополнувањата на законот;

-

континуирано следење на новите иницијативи и регулатива на ЕУ во
областа на јавните набавки и усогласување на националната правна рамка,
особено во делот на правната заштита во постапките на доделување на
договорите за јавни набавки;
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-

натамошно зголемување на размената на информации со останатите
институции кои се дел од системот на контрола на јавните набавки, пред
се Државната комисија за жалби по јавни набавки, Државниот завод за
ревизија, Државната комисија за спречување на корупцијата,
Министерството за правда и судовите;

-

идентификување на одредби од други законски решенија кои влијаат
ограничувачки на јавните набавки, ги дерогираат или се спротивни на
основните принципи на Законот за јавните набавки;

-

финализирање и усвојување на компетенциите кои треба да ги исполнуваат
службениците за јавни набавки во соработка со Министерството за
информатичко општество и јавна администрација;

-

подобрување на планирањето со цел да се намали бројот на поништени
постапки и користењето на постапката со преговарање без претходно
објавување на оглас врз основа на итност;

-

подготовка на Национална стратегија за системот на јавните набавки за
период 2012-2016 година;

-

максимално искористување на можноста за објавување на тендерската
документација на ЕСЈН;

-

намалување на временскиот период за евалуација на понудите и избор на
најповолна понуда;

-

интегрирање на концесиите на услуги и работи и ЈПП-а во системот на
јавните набавки;

-

сеопфатен и системски приод при внесување на податоците во огласите за
доделување на договор со цел да се избегне пополнување на прилог за
измена односно дополнителни информации, исправки во огласот и
продолжување на времетраењето на крајниот рок за доставување на
понудите;

-

користење на ЕСЈН согласно деталните упатства и прирачници за
користење на истиот, од причина што било какви корекции во базите на
системот е невозможно.

________________________________________________________________________________________________________
http://bjn.gov.mk
75 / 75
https://e-nabavki.gov.mk

