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3.5. КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА  
 

Формулар МАК – ЕУ 
Назив на 
националниот 
пропис во кој се 
врши 
транспонирањето 
(бр. на член) 

Содржина на одредбата од 
националниот пропис во кој се 
врши транспонирањето 

ЦЕЛЕКС бр. на 
прописот на ЕУ кој 
се транспонира 

Назив на прописот 
на ЕУ кој се 
транспонира (бр. 
на член) 

Содржина на 
одредбата на ЕУ 
која се транспонира 

Забелешка Оценка за 
степенот на 
усогласеност 

Надлежен 
орган/институција  

Предлог за донесување 
на Закон за јавните 
набавки со Предлог на 
закон 
Proposal for Adoption of 
Law on Public 
Procurement with Draft 
Law 
 
Член 3 став 1 точка 1 
 

1. „договор за јавнa набавкa“ е договор 
од финансиски интерес кој ги вклучува и 
секторските договори, склучен во 
писмена форма меѓу еден или повеќе 
договорни органи од една страна и еден 
или повеќе економски оператори од 
друга страна, во врска со јавна набавка, 
а чиј предмет е изведување на работи, 
испорака на стоки или обезбедување на 
услуги согласно со овој закон; 
 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 2а 

2. (a) ‘Јавни договори’ се 
договори за паричен 
интерес склучени во 
писмена форма помеѓу 
еден или повеќе 
економски оператори и 
еден или повеќе 
договорни органи и кои за 
предмет имаат 
извршување работи, 
обезбедување производи 
или снабдување со 
услуги во смисла на оваа 
директива. 

 Потполна усогласеност Министерство за финансии – 
Биро за јавнивнабавки 

Член 3 став 1 точка 2 2. „секторски договор“ е договор за јавна 
набавка што се доделува во функција на 
вршење на една или повеќе дејности од 
член 178 став 1 од овој закон; 

32004L0017 Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 2а 

2. (а) под ’договори за 
добра, работи и услуги‘ 
се подразбира договори 
за паричен интерес 
склучени во писмена 
форма меѓу еден или 
повеќе договорни 
субјекти од член 2 (2), и 
еден или повеќе 
изведувачи, доставувачи 
или вршители на услуги. 

И покрај различната 
содржина, со ваквиот 
начин на нормирање се 
постигнува истата цел 
и опфат, па според  тоа 
и целосно ниво на 
усогласеност 

Потполна усогласеност  

Член 3 став 1 точки 4, 5, 
6 и 7 

4. „отворена постапка“ е постапка во која 
секој економски оператор има право да 
поднесе понуда; 
5. „ограничена постапка“ е постапка во 
која секој економски оператор има право 
да поднесе пријава за учество, а само 
кандидатите избрани од страна на 
договорниот орган се покануваат да 
поднесат понуда; 
6. „конкурентен дијалог“ е постапка во 
која секој економски оператор има право 
да поднесе пријава за учество и според 

32004L0018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 

11. (а) Под ‘отворен 
повик’ се подразбираат 
оние постапки според кои 
секој заинтересиран 
економски оператор може 
да поднесе понуда. 
(б) Под ‘ограничен повик’ 
се подразбираат оние 
постапки во кои секој 
економски оператор може 
да побара да учествува и 
според кои можат да 

Условите дадени во 
двете алинеи кои се 
однесуваат на 
конкурентниот дијалог 
се регулирани во друг 
член од законот во кој 
се обработува оваа 
постапка одделно. 
Конкурентен дијалог не 
е предвиден за 
субјектите од 
Директивата 17. 

Потполна усогласеност  
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која договорниот орган води дијалог со 
избраните кандидати со цел да се 
утврди едно или повеќе соодветни 
решенија кои ќе ги задоволат неговите 
барања и врз основа на кои избраните 
кандидати ќе ја изготват својата понуда; 
7. „постапка со преговарање“ е постапка 
во која договорниот орган ги консултира 
избраните кандидати и преговара за 
условите од договорот со еден или со 
повеќе од нив. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 1 точка 11 под а), 
б), в) и г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поднесат понуда само 
оние економски 
оператори што се 
поканети од договорниот 
орган. 
(в) ‘Конкурентен дијалог’ 
е постапка во која секој 
економски оператор може 
да побара да учествува и 
според која договорниот 
орган води дијалог со 
кандидатите примени во 
процедурата, со намера 
да се развијат една или 
повеќе погодни 
алтернативи способни да 
ги задоволат неговите 
барања, и врз чија основа 
избраните кандидати се 
поканети да дадат 
понуди. 
За целта на 
прибегнување кон 
процедурата спомената 
во првиот потстав, јавен 
договор се смета дека е 
‘особено сложен’ кога 
договорните органи: 
- објективно не се во 
состојба да ги 
дефинираат техничките 
средства во согласност 
со член 23(3)(б), (в) или 
(г), способни да ги 
задоволат нивните 
потреби или цели, и/или 
- објективно не се во 
состојба да го 
специфицираат правниот 
и/или финансискиот 
состав на одреден 
проект. 
(г) Под ‘постапка со 
преговарање’ се 
подразбираат оние 
постапки според кои 
договорните органи ги 
консултираат 
економските оператори 
според свој избор и 
преговараат за условите 
на договорот со еден или 

Исклучокот од примена 
во содржината на 
законот е дадена во 
друг член. Од таа 
причина одредбите од 
двете Директиви се 
целосно 
транспонирани во 
законот 
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32004L0017 
 

 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 9 под а), 
б) и в) 

повеќе од нив. 
 
9. Под ’отворен повик, 
ограничен повик и 
постапка со преговарање‘ 
се подразбираат 
постапките за набавки 
што ги применуваат 
договорните субјекти, при 
што: 
(а) во случај на отворен 
повик, секој 
заинтересиран економски 
оператор може да 
достави понуда;  
(б) во случај на ограничен 
повик, секој економски 
оператор може да побара 
да учествува, а само 
кандидатите поканети од 
страна на договорниот 
субјект можат да 
достават понуди;  
(в) во случај на постапка 
со преговарање, 
договорниот субјект ги 
известува економските 
оператори за својот 
избор и преговара за 
условите на договорот со 
еден или со повеќе од 
нив 

Член 3 став 1 точка 9 9. „рамковна спогодба“ е писмена 
спогодба помеѓу еден или повеќе 
договорни органи и еден или повеќе 
економски оператори за да се утврдат 
основните услови кои ќе ги регулираат 
договорите за јавни набавки што треба 
да се доделат во определен период, 
особено во поглед на цената, и ако е 
можно, предвидените количини; 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 5 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 

5. ‘Рамковна спогодба’ е 
договор меѓу еден или 
повеќе договорни органи 
и еден или повеќе 
економски оператори, 
чија цел е да се утврдат 
условите со кои се 
регулираат договорите 
што ќе бидат доделени 
во текот на одреден 
период, посебно во 
поглед на цените и, 
онаму каде што е 
соодветно, предвиденото 
количество 
 
4. Под ’рамковна 
спогодба‘ се подразбира 
спогодба меѓу еден или 
повеќе договорни 

 Потполна усогласеност  



 4 

Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 5 

субјекти дефиниран во 
член 2 (2) и еден или 
повеќе економски 
оператори, чија цел е да 
се утврдат условите, 
особено во поглед на 
цените, и онаму каде што 
е соодветно, 
предвидените количини, 
со кои се регулираат 
договорите што ќе бидат 
доделени во текот на 
одреден период 

Член 3 став 1 точка 10 10. „електронска аукција“ е повторлив 
процес на негативно наддавање кој се 
реализира по првична целосна 
евалуација на понудите, во кој 
понудувачите имаат можност, исклучиво 
со користење на електронски средства, 
да ги ревидираат дадените цени или да 
подобрат одредени елементи од 
понудата, така што рангирањето се 
врши автоматски со помош на 
електронски средства; 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 7, прва 
реченица 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 6, прва 
реченица 

7. ‘Електронска аукција’ е 
процес што се повторува 
и вклучува електронски 
уред за презентација на 
нови цени, коригирани 
надолу и/или нови 
вредности кои се 
однесуваат на одредени 
елементи на понудите, 
кој се случува по првична 
целосна оцена на 
понудите што им 
овозможува да бидат 
рангирани со примена на 
методи за автоматско 
оценување. 
 
 
6. Под ’електронска 
аукција‘ се подразбира 
процес во кој е вклучен 
електронски уред за 
претставување на новите 
цени, коригирани надолу, 
и/или новите вредности 
во врска со одредени 
елементи во понудите, 
која се спроведува по 
првичната целосна оцена 
на понудите, 
овозможувајќи да се 
рангираат понудите 
користејќи методи за 
автоматска оцена 

 Потполна усогласеност  

Член 3 став 1 точка 13 13. „економски оператор“ е секое 
физичко или правно лице или група на 
такви лица кои на пазарот нуди стоки, 
услуги или работи; 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 

Поимот ‘економски 
оператор’ еднакво ги 
опфаќа концептите на 
изведувач, доставувач и 
вршител на услуги. Се 

 Потполна усогласеност  
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усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 8, втора 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 7, втора 
реченица 

употребува само овој 
поим во интерес на 
поедноставување. 
 
 
 
 
 
 
 
Поимот ’економски 
оператор‘ еднакво ги 
опфаќа концептите за 
изведувач, доставувач и 
вршител на услуги. Тој се 
користи единствено за 
целите на 
поедноставување 

Член 3 став 1 точка 14 14. „кандидат“ е секој економски 
оператор кој доставил пријава за 
учество во ограничена постапка, 
постапка со преговарање или 
конкурентен дијалог; 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 8, четврта 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 7, четврта 

Оној што побарал покана 
да учествува во 
ограничен повик или 
постапка со преговарање 
или конкурентен дијалог 
се именува како 
’кандидат‘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Под ’понудувач‘ се 
подразбира економски 
оператор кој доставува 
понуда, а под ’кандидат‘ 
се подразбира лице кое 
бара покана за учество 
во ограничен повик или 
постапка со преговарање 

 Потполна усогласеност  
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реченица 

Член 3 став 1 точка 16 16. „понудувач“ е секој економски 
оператор кој поднел понуда; 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 8, трета 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 7, четврта 
реченица 

Економски оператор што 
поднел понуда се 
именува како ’понудувач‘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Под ’понудувач‘ се 
подразбира економски 
оператор кој доставува 
понуда, а под ’кандидат‘ 
се подразбира лице кое 
бара покана за учество 
во ограничен повик или 
постапка со преговарање 

 Потполна усогласеност  

Член 3 став 1 точка 26 26. „посебно или ексклузивно право“ е 
право доделено од надлежен орган кое 
произлегува од закон или пропис врз 
основа на закон, со цел да се ограничи 
спроведувањето на дејностите во 
одредена област на јавни услуги на 
ограничен број или на еден правен 
субјект; 

32004L0017 Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 2 став 3 

За целите на оваа 
директива, под 
’специјални или 
ексклузивни права‘ се 
подразбираат права што 
ги доделува надлежен 
орган на земја-членка со 
кој било закон, 
регулатива или 
административна 
одредба, чиј ефект е да 
го ограничи 
извршувањето на 
активностите 
дефинирани во 
членовите од 3 до 7 на 
еден или повеќе субјекти, 
и која во голема мера 
влијае врз способноста 
на другите субјекти да 

 Потполна усогласеност  
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вршат таква активност 

Член 3 став 1 точка 27 27. „електронски средства“ е користење 
на електронска опрема за обработка и 
чување на податоци (вклучувајќи и 
дигитална компресија), кои се 
пренесени, испорачани и примени преку 
кабелски, радио или оптички средства 
или преку други електромагнетни 
средства 

32004L0018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32004L0017 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 13 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 12 

Под ‘електронски 
средства’ се подразбира 
користење електронска 
опрема за обработка 
(вклучително и дигитална 
компресија) и чување 
податоци кои се 
пренесени, испорачани и 
примени со телеграма, 
радио, оптички средства 
или со други 
електормагнетни 
средства 
 
12. Под ’електронски 
уреди‘ се подразбира 
користење електронска 
опрема за обработка 
(вклучувајќи дигитална 
компресија) и чување 
податоци кои се 
пренесуваат, 
соопштуваат и примаат 
по електронски пат, 
радио, оптички уреди или 
преку други 
електромагнетни уреди 

 Потполна усогласеност  

Член 3 став 1 точка 29 29. „писмено или во писмена форма“ e 
секој израз кој се состои од зборови или 
бројки кои можат да се прочитаат, 
умножат и дополнително да се 
соопштат, како и информации кои се 
пренесуваат и чуваат со помош на 
електронски средства под услов 
сигурноста на содржината да е 
обезбедена и потписот да може да се 
идентификува 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 12 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 

Под ‘писмено’ или ‘во 
писмена форма’ се 
подразбира секое 
изразување составено од 
зборови или бројки кои 
може да се прочита, 
умножи и потоа да се 
пренесе. Тоа може да 
вклучува информации 
кои се пренесени или 
зачувани со електронски 
средства 
 
 
11. Под ’писмено‘ или ’во 
пишана форма‘ се 
подразбира кое било 
изразување кое се состои 
од зборови или бројки кои 
може да се прочитаа, 
протолкуваат и, 
последователно на тоа, 

 Потполна усогласеност  
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работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 11 

да се пренесат. Тоа може 
да вклучи информации 
кои се пренесени и 
зачувани преку 
електронски уреди 

Член 3 став 1 точка 30 30. „централно тело за набавки“ е 
договорен орган согласно со член 4 став 
1 точки а), б) или в), кој: 
- набавува во свое име и за своја сметка 
стоки или услуги кои се или можат да 
бидат наменети за еден или за повеќе 
договорни органи или, 
- доделува договори за јавни набавки 
или склучува рамковни спогодби во име 
и за сметка на еден или на повеќе 
договорни органи и 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 10 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 8 

10. ‘Централно тело за 
купување’ е договорен 
орган што: 
- набавува добра и/или 
услуги наменети за 
договорните органи, или 
- доделува јавни 
договори или склучува 
рамковни договори за 
работи, добра или услуги 
наменети за договорните 
органи 
 
 
8. Под ’централно тело за 
купување‘ се подразбира 
договорен орган во 
рамките на значењето на 
член 2 (1) (а) или 
договорен орган во 
рамките на значењето на 
член 1 (9) од Директива 
2004/18/EЗ кој: 
- купува добра и/или 
услуги наменети за 
договорните субјекти или 
- доделува јавни 
договори или склучува 
рамковни спогодби за 
работи, добра и услуги 
наменети за договорните 
субјекти 

 Потполна усогласеност  

Член 3 став 1 точка 31 31. „Општ поимник за јавни набавки “ е 
референтна номенклатура што се 
применува во постапките за доделување 
на договори за јавни набавки 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 14 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 

‘Заедничкиот поимник за 
јавни набавки (ЦПВ)’ ја 
одредува референтната 
номенклатура 
применлива на јавните 
договори како што е 
донесена со Регулатива 
(ЕЗ) бр. 2195/2002 додека 
да се обезбеди еднаквост 
со другите постојни 
номенклатури 
 
 
 
13. Под ’Заеднички 

 Потполна усогласеност  
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на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 13 

поимник за јавни набавки 
(ЦПВ)‘ се подразбира 
референтната 
номенклатура која се 
применува на јавните 
договори, како што е 
усвоен со Регулатива 
(ЕЗ) бр. 2195/2002 на 
Европскиот парламент и 
на Советот од 5 ноември 
2002 година за Заеднички 
поимник за јавни набавки 
(ЦПВ), притоа 
обезбедувајќи 
компатибилност со 
другите постојни 
номенклатури 

Член 4 став 1 точки а, б 
и в 

(1) Договорни органи се: 
а) државните органи, органите на 
единиците на локалната самоуправа и 
на Градот Скопје; 
б) правните лица основани за 
специфична намена за задоволување на 
потребите од јавен интерес што не се од 
индустриски или комерцијален карактер, 
и кои, во најголем дел, се финансирани 
од страна на договорни органи од став 1 
точка а) на овој член или од такви 
правни лица, или се подложни на 
контрола на работењето од страна на 
договорни органи од став 1 точка а) на 
овој член или од такви правни лица, или 
во кои повеќето од половината членови 
на управниот или надзорниот одбор се 
именувани од страна на договорни 
органи од став 1 точка а) на овој член 
или од такви правни лица; 
в) правни лица основани од еден или 
повеќе договорни органи од став 1 точки 
а), б), г) и д) на овој член; 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под ‘договорни органи’ се 
подразбира државата, 
регионалните или 
локалните власти, телата 
регулирани со јавното 
право, здруженија 
формирани од еден или 
повеќе такви органи или 
едно или повеќе такви 
тела регулирани со 
јавното право. 
Под ‘тело регулирано со 
јавно право’ се 
подразбира секое тело 
кое: 
(а) е основано заради 
специфична цел да ги 
задоволува потребите од 
општ интерес, и кое нема 
индустриска или 
комерцијална природа;  
(б) има статус на правно 
лице; и 
(в) е финансирано во 
најголем дел од 
државата, регионалните 
или локалните власти, 
или други тела 
регулирани со јавното 
право; или е предмет на 
супервизија на 
управувањето од страна 
на тие тела; или има 
административен, 
управен или 

И покрај различната 
содржина во одредбите  
на Нацрт – Законот се 
постигнува истиот 
резултат. Тела 
управувани од јавното 
право не постои како 
термин во нашето 
законодавство, па 
затоа и пристапот во 
текстот на законот овие 
тела да се дефинираат 
описно со избегнување 
на користењето на овој 
поим 

Потполна усогласеност  
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 2 став 1 

супервизорски одбор, од 
чии членови повеќе од 
половина се назначени 
од државата, 
регионалните или 
локалните власти или од 
други тела регулирани со 
јавното право. 
 
1. За целите на оваа 
директива: 
(а) под ’договорни органи‘ 
се подразбираат 
државата, регионалните 
или локалните власти, 
телата регулирани со 
јавното право, здруженија 
формирани од страна на 
една или од повеќе такви 
власти или еден или 
повеќе такви тела 
регулирани со јавното 
право. 
Под ’тело регулирано со 
јавно право‘ се 
подразбира какво било 
тело кое: 
- е основано со 
специфична цел да ги 
задоволува потребите од 
општ интерес, и кое нема 
индустриска или 
комерцијална природа, 
- има статус на правно 
лице и 
- е финансирано, во 
најголем дел, од 
државата, регионалните 
или од локалните власти, 
или други тела 
регулирани со јавното 
право; или е предмет на 
супервизија на 
управувањето од страна 
на тие тела; или има 
административен, 
управен или 
супервизорски одбор, од 
чии членови половината 
се назначени од страна 
на државата, 
регионалните или од 
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локалните власти, или од 
страна на други тела 
регулирани со јавното 
право 

Член 4 став 1 точки г и 
д 

г) јавните претпријатија, акционерските 
друштва и друштвата со ограничена 
одговорност во кои договорните органи 
од ставот 1 точки а), б) или в) од овој 
член имаат доминантно директно или 
индиректно влијание преку сопственост 
над нив, односно ако поседуваат 
поголем дел од капиталот на друштвото, 
имаат мнозинство на гласовите на 
акционерите или именуваат повеќе од 
половина од членовите од управниот 
или надзорниот одбор на претпријатието 
или друштвото, а кои вршат една или 
повеќе дејности од Глава IX Дел 1 од 
овој закон, во случаите кога доделуваат 
договори за јавни набавки или 
склучуваат рамковни спогодби со цел 
вршење на соодветните дејности и 
д) секое правно лице, освен оние од 
став 1 точки а), б), в) и г), кое врши една 
или повеќе дејности од Глава IX Дел 1 
од овој закон, врз основа на посебно или 
ексклузивно право, во случаите кога 
доделува договори за јавни набавки или 
склучува рамковни спогодби со цел 
вршење на соодветните дејности. 

32004L0017 Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 2 став 2 

2. Оваа директива се 
применува на 
договорните субјекти: 
(а) кои се договорни 
органи или јавни 
претпријатија и вршат 
една од активностите од 
членовите од 3 до 7;  
(б) кои, кога не се 
договорни органи или 
јавни претпријатија, 
имаат како една од 
нивните активности која 
било од активностите од 
членовите од 3 до 7, или 
која било комбинација од 
нив, и функционираат врз 
основа на специјални или 
ексклузивни права 
дадени од надлежен 
орган на земјата-членка. 

И покрај различната 
содржина на 
одредбите од Нацрт – 
Законот се постигнува 
истата цел, односно 
ист опфат на законот 
врз договорните 
органи. Одредбите се 
разликуваат само од 
номотехнички аспект 

Потполна усогласеност  

Член 4 став 2 (2) Владата на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Владата) 
утврдува индикативен список на 
договорни органи од ставот 1 на овој 
член. 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 9, трета 
реченица 

Неисцрпни списоци на 
телата и категориите на 
тела регулирани со 
јавното право кои ги 
исполнуваат 
критериумите споменати 
во (а), (б) и (в) од вториот 
потстав се утврдени во 
Анекс III. Земјите-членки 
периодично ја 
известуваат Комисијата 
за сите измени во своите 
списоци на тела и 
категории на тела 

Целосна 
имплементација на 
оваа одредба од 
Директивата не е 
можна од причини што 
РМ во моментов не е 
земја – членка на ЕУ. 
Целосно ќе се примени 
по стапувањето на РМ 
во полноправно 
членство 

Делумна усогласеност  

Член 5 став 1 алинеи 3 
и 4 

(1) Овој закон се применува на: 
- доделување на договори од страна на 
други субјекти, кога договорот е 
директно финансиран или 
субвенциониран со повеќе од 50% од 
страна на договорен орган; 
- доделување на договори од страна на 
договорен орган во име и за сметка на 

 Член 8 точка 1(а) и (б) Оваа директива се 
применува на 
доделувањето: 
(а) договори кои со 
повеќе од 50 % се 
субвенционирани 
директно од договорни 
органи и чија проценета 

Пристапот на законот е 
порестриктивен од 
одредбите на 
Директивата. Опфатот 
на членот од законот е 
на сите договори 
соодветно 
субвенционирани од 

Потполна усогласеност  
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друго физичко или правно лице, кога 
договорот е директно финансиран или 
субвенциониран со повеќе од 50% од 
страна на договорниот орган, и 

вредност, без ДДВ, е 
еднаква или поголема од 
6.242.000 евра, 
- каде што тие договори 
вклучуваат градежни 
активности во смисла на 
Анекс I, 
- каде што тие договори 
вклучуваат изградба на 
болници, објекти 
наменети за спорт, 
рекреација и разонода, 
училишта и 
универзитетски згради и 
згради што се користат за 
административни цели;  
(б) договори за услуги кои 
со повеќе од 50 % се 
субвенционирани 
директно од договорни 
органи и чија проценета 
вредност, без ДДВ, е 
еднаква или поголема од 
249.000 евра и кои се 
поврзани со договор за 
работи во смисла на 
точка (а). 

страна на договорните 
органи без да се 
воведуваат вредносни 
прагови. 
Порестриктивен 
пристап во 
националното 
законодавство е 
дозволен и истиот се 
смета дека е во 
согласност со 
одредбите од 
Директивите. Од таа 
причина оценката за 
усогласеност е 
целосна.  

Член 5 став 2 (2) Во случаите од став 1 алинеја 3 на 
овој член, договорниот орган е должен 
во договорот за финансирање или 
субвенционирање да воведе обврска за 
примена на одредбите од овој закон при 
доделување на договорите за јавни 
набавки. 

 Член 8 став 2 Земјите-членки ги 
преземаат потребните 
мерки за да осигурат 
дека договорните органи 
кои доделуваат такви 
субвенции обезбедуваат 
усогласеност со оваа 
директива кога тој 
договор е доделен од 
еден или од повеќе 
субјекти различни од нив 
или се придржуваат кон 
оваа директива кога тие 
самите го доделуваат тој 
договор за и во име на 
тие други субјекти. 

 Потполна усогласеност  

Член 6 (1) Договорниот орган од областа на 
одбраната е должен да ги применува 
одредбите од овој закон, освен во 
случаите кога: 
- тоа може да доведе до откривање на 
информации, кое е спротивно на 
основните безбедносни интереси на 
земјата или 
- со тоа се загрозуваат основните 

 Член 10 Оваа директива се 
применува на јавни 
договори доделени од 
договорни органи на 
полето на одбраната, 
предмет на член 296 од 
Договорот 

Целосна 
имплементација на 
оваа одредба од 
Директивата со 
идентична содржина не 
е можна. Со 
донесувањето на 
Одлуката за набавките 
од областа на 

Делумна усогласеност  
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безбедносни интереси на земјата, а кои 
се поврзани со производство или 
трговија со оружје, муниција и воени 
материјали и системи согласно со закон. 
(2) За набавките од областа на 
одбраната, договорниот орган е должен 
најдоцна до крајот на јануари од 
тековната година, за своите годишни 
планови за набавка во тековната година 
да ја известат Владата. 
(3) Владата ги определува набавките од 
ставот 1 на овој член. 

одбраната предвидена 
во став 3 од законот, 
исклучокот ќе се 
ограничи на оние 
исклучоци кои се 
даваат со член 296 од 
Договорот, со што ќе се 
добие идентична 
примена на Законот, 
како што е предвидено 
во Директивата 

Член 7 став 1 (1) Овој закон не се применува при 
доделување на договори за јавна 
набавка во случај кога: 
- договорот е класифициран со степен 
„Државна тајна“ од страна на надлежен 
орган согласно со прописите за 
класифицирани информации или 
- за извршување на договорот се 
потребни посебни безбедносни мерки и 
постапки согласно со важечките 
прописи. 

32004L0018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32004L0017 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 14 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 21 

Оваа директива не се 
применува на договори 
кога се прогласени за 
тајни, кога нивното 
извршување мора да 
биде придружено со 
посебни безбедносни 
мерки во согласност со 
законите, регулативите 
или административните 
одредби кои се во сила 
во односната земја-
членка или кога 
заштитата на основните 
безбедносни интереси на 
таа земја го бара тоа 
 
Оваа директива не се 
применува на договори 
кои земјата-членка ги 
прогласила за тајни, кога 
нивното извршување 
мора да биде придружено 
со специјални 
безбедносни мерки во 
согласност со законите, 
регулативите или 
административните 
одредби што се во сила 
во односната земја-
членка, или кога го бара 
тоа заштитата на 
основните безбедносни 
интереси на таа земја 

 Потполна усогласеност  

Член 8 (1) Овој закон не се применува при 
доделување на договори за јавни 
набавки на услуги кои: 
- за предмет имаат купување или 
изнајмување на земјиште, згради или 
друг недвижен имот и права кои 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 

Оваа директива не се 
применува на договори 
за јавни услуги за: 
(а) стекнување или 
најмување, со какви било 
финансиски средства, 

 Потполна усогласеност  
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произлегуваат од истите, освен при 
доделувањето на договори за јавна 
набавка на финансиски услуги поврзани 
со договорите за купување или 
изнајмување; 
- се однесуваат на купување, развој, 
продукција или копродукција на 
програмски материјали од страна на 
радио и телевизиски куќи, или за 
термините на радио и телевизиско 
емитување на програма; 
- се однесуваат на услуги за арбитража 
и посредување; 
- се финансиски услуги во врска со 
издавањето, тргувањето или преносот 
на хартии од вредност или други 
финансиски инструменти, брокерските 
услуги и услугите на Народната банка на 
Република Македонија; 
- се однесуваат на договори за 
вработување, и 
- се однесуваат на услуги за развој и 
истражување, освен во случај кога 
резултатите се користат исклучиво за 
вршењето на функциите и 
надлежностите на договорните органи, 
под услов услугата во целост да ја плати 
договорниот орган. 

постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 

земјиште, постојни згради 
или друг недвижен имот 
или права што се 
однесуваат на тоа; и 
покрај тоа, договори за 
финансиски услуги 
склучени во исто време, 
пред или по договорот за 
стекнување или 
најмување, во каква било 
форма, се предмет на 
оваа директива;  
(б) стекнувањето, 
развојот, продукцијата 
или копродукцијата на 
програмски материјал 
наменет за емитување од 
преносители и договори 
за време на емитување;  
(в) услуги на арбитража и 
порамнување;  
(г) финансиски услуги 
поврзани со емисија, 
продажба, купување или 
пренос на хартии од 
вредност или други 
финансиски инструменти, 
а особено трансакции на 
договорните органи за 
собирање парични 
средства или капитал и 
услуги на централната 
банка;  
(д) договори за 
вработување;  
(ѓ) услуги на истражување 
и развој освен оние каде 
што користите се 
акумулираат само за 
договорниот субјект за 
негово користење во 
извршувањето на 
неговите работи, под 
услов обезбедената 
услуга да биде целосно 
наградена од 
договорниот орган 
 
Оваа директива не важи 
за договори за услуги за: 
(а) стекнување или 
најмување, со какви било 
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Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 24 

финансиски средства, на 
земјиште, постојни 
згради, или друг 
недвижен имот или 
односни права на него; 
сепак, договорите за 
финансиски услуги 
склучени во исто време, 
пред или по договорот за 
стекнување или 
најмување, во каква било 
форма, се предмет на 
оваа директива;  
(б) услугите на 
арбитража и 
порамнување;  
(в) финансиски услуги во 
врска со издавање, 
продажба, купување или 
пренос на хартии од 
вредност или други 
финансиски инструменти, 
особено трансакциите 
извршени од страна на 
договорните субјекти за 
собирање пари или 
капитал;  
(г) договорите за 
вработување;  
(д) услуги на 
истражување и развој 
различни од оние каде 
што користите се 
акумулираат само за 
договорниот субјект за 
негово користење во 
извршувањето на 
неговите работи, под 
услов услугата што е 
извршена да биде 
целосно наградена од 
страна на договорниот 
субјект 

Член 9 став 1 (1) Овој закон не се применува на: 
- договорите за јавна набавка за кои се 
обезбедени средства од меѓународни 
организации (донатори и заемодавачи) 
или од трети земји доколку од нивна 
страна се пропишани посебни услови за 
доделување на договорите за јавна 
набавка; 
- договорите за јавна набавка кои се 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 

Оваа директива не се 
применува на договори 
регулирани со различни 
процедурални правила и 
доделени: 
(а) согласно со 
меѓународна спогодба 
склучена во согласност 
со Договорот, меѓу земја-

 Потполна усогласеност  
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доделуваат за потребите на Армијата на 
Република Македонија упатени во 
вежбовни активности и обука и во 
хуманитарни или мировни операции и 
операции за колективна одбрана надвор 
од територијата на Република 
Македонија, согласно со ратификуван 
меѓународен договор, и 
- договорите за јавна набавка на стоки 
или работи кои се доделуваат врз 
основа на меѓународен договор склучен 
помеѓу Република Македонија и една 
или повеќе држави и кои се наменети за 
заедничко спроведување или користење 
на градба од страна на земјите – 
потписнички или услуги наменети за 
заедничко спроведување или 
искористување на проекти од страна на 
земјите – потписнички, под услов во 
меѓународниот договор да е предвидена 
соодветна постапка за доделување на 
договорите за јавна набавка. 

договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 22 

членка и една или повеќе 
трети земји и кој опфаќа 
добра или работи 
наменети за заедничка 
имплементација или 
експлоатација на работа 
од страна на земјите-
потписнички или услуга 
наменета за заедничка 
имплементација или 
експлоатација на проект 
од страна на земјите-
потписнички; за сите 
договори се известува 
Комисијата, која може да 
го консултира 
Советодавниот комитет 
за јавни договори 
споменат во член 77;  
(б) согласно со склучена 
меѓународна спогодба во 
врска со стационирање 
трупи и за 
претпријатијата во земја-
членка или во трета 
земја;  
(в) согласно со 
конкретната постапка на 
меѓународна 
организација 
 
Оваа директива не се 
применува на договори 
регулирани со различни 
процедурални правила и 
доделени: 
(а) според меѓународен 
договор, кој е склучен во 
согласност со Договорот 
меѓу земја-членка и една 
или повеќе трети земји и 
кој опфаќа добра, работи, 
услуги или конкурси за 
идејни решенија 
наменети за заедничко 
спроведување или 
експлоатација на проект 
од страна на земјите-
потписнички; сите 
договори и’ се 
соопштуваат на 
Комисијата, која може да 
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го консултира 
Советодавниот комитет 
за јавни договори од член 
68;  
(б) согласно со склучен 
меѓународен договор во 
врска со стационирање 
трупи и во врска со 
претпријатија на земја-
членка или трета земја;  
(в) според конкретна 
постапка на меѓународна 
организација 

Член 10 (1) Овој закон не се применува при 
доделување на договори за јавни 
набавки на услуги на друг договорен 
орган или правни лица формирани од 
еден или повеќе договорни органи, ако 
истите имаат ексклузивно право да ги 
обезбедуваат тие услуги кое е објавено 
во службено гласило. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 18 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 25 

Оваа директива не се 
применува на договори 
за јавни услуги доделени 
од договорен орган на 
друг договорен орган или 
на асоцијација на 
договорни органи врз 
основа на ексклузивно 
право кое го имаат 
согласно со објавен 
закон, регулатива или 
административна 
одредба што е 
компатибилна со 
Договорот 
 
Оваа директива не важи 
за договори за услуги што 
се доделени на субјект 
кој самиот е договорен 
орган во рамките на 
значењето на член 2 (1) 
или на здружение на 
договорни органи врз 
основа на ексклузивно 
право кое го имаат 
според објавен закон, 
регулатива или 
административна 
одредба што е 
компатибилна со 
Договорот 

 Потполна усогласеност  

Член 16 став 1 (1) Предмет на договорот за јавна 
набавка на стоки претставува набавка 
на една или повеќе стоки, преку 
купување веднаш, купување со 
одложено плаќање или изнајмување со 
или без опција за купување на стоката. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 

(в) ‘Договори за јавни 
добра’ се јавни договори 
различни од оние 
споменати во (б) кои за 
предмет имаат купување, 
закуп, најмување или 
купување со одложено 

 Потполна усогласеност  
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доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 2(в), прва 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 2(в), прва 
реченица 

плаќање, со или без 
опција за купување, на 
производи; 
 
 
 
 
 
(в) Под ’договори за 
добра‘ се подразбира 
договори, други освен 
оние споменати во (б), чиј 
предмет е купување, 
закуп, најмување или 
купување на одложено 
плаќање, со или без 
опции за купување, на 
производи 

Член 16 став 2 (2) Договорот за јавна набавка чијшто 
основен предмет е набавка на стоки, а 
кој опфаќа и активности за нивно 
поставување и вградување е договор за 
јавна набавка на стоки. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 2(в), 
втора реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 2(в), 
втора реченица 

Јавен договор кој за 
предмет има набавка на 
производи и, исто така, 
како спореден предмет, 
опфаќа активности на 
поставување и 
инсталација ќе се смета 
дека е ’договор за јавни 
добра‘ 
 
 
 
 
 
 
Договор чиј предмет е 
снабдување со 
производи, кој исто така 
опфаќа, како спореден 
предмет, активности на 
поставување и 
инсталација, се смета за 
’договор за добра‘ 

 Потполна усогласеност  
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Член 17 став 1 (1) Предмет на договорот за јавна 
набавка на услуги претставува 
обезбедување на една или повеќе 
услуги и тоа: 
- услуги за одржување и поправка, 
услуги за патен и воздушен транспорт, 
услуги за истражување и развој, услуги 
за истражување на пазарот и 
истражување на јавното мислење, 
услуги за чистење на објекти и за 
управување со имот, осигурителни, 
банкарски и инвестициски, 
телекомуникациски, информатички, 
сметководствени, ревизорски, 
книговодствени, консултантски, 
архитектонски, инженерски, рекламни, 
издавачки, печатарски и санитарни 
услуги или 
- услуги за железнички и воден 
транспорт, услуги за привремено 
вработување, хотелски, угостителски, 
правни, истражни, образовни, 
здравствени и социјални, рекреативни, 
културни, спортски и други услуги кои не 
се опфатени со ставот 1 алинеја 1 на 
овој член. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 2(г), прва 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 2(г), прва 
реченица 

(г) ‘Договори за јавни 
услуги’ се јавни договори 
различни од договори за 
јавни работи и добра кои 
за предмет имаат 
снабдување на услуги 
споменати во Анекс II 
 
 
 
 
 
 
 
 
(г) Под ’договори за 
услуги‘ се подразбира 
договори, други освен 
договорите за работи и 
добра, чиј предмет е 
обезбедување на 
услугите споменати во 
Анекс XVII 

Постојните 
номотехнички практики 
во Р.М. не дозволуваат 
постоење на Анекси во 
законите, што 
претставува 
непремостлива пречка 
за целосно 
усогласување со 
Директивите. Ова 
решение, со 
донесувањето на 
уредбата од став 4 од 
истиот член ќе доведе 
до истиот резултат кој 
се предвидува со 
Директивата. Во овој 
момент се чинеше дека 
е најсоодветното 
решение. 
Истото се однесува и 
на донесувањето на 
уредбата која ќе ги 
дефинира работите. 

Делумна усогласеност  

Член 17 став 2 (2) При доделувањето на договор за 
јавна набавка на услугите од став 1 
алинеја 2 на овој член со проценета 
вредност над 20.000 евра во денарска 
противвредност без вклучен ДДВ, се 
применуваат единствено членовите 33, 
34, 35, 36 и 55 од овој закон. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 21 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 

Договори чиј предмет се 
услугите набројани во 
Анекс II Б се предмет 
само на член 23 и член 
35(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договорите чиј предмет 
се услугите наведени во 
Анекс XVII Б се 
регулираат само со 
членовите 34 и 43. 

Види погорна 
забелешка. И покрај 
различната 
содржината на 
одредбата од Нацрт – 
Законот, се постигнува 
истиот ефект. 

Делумна усогласеност  
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за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 32 

Член 17 став 5 (5) Договорот за јавна набавка чијшто 
основен предмет е обезбедување на 
услуги, а кој опфаќа и некои активности 
на градење, е договор за јавна набавка 
на услуги. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 2(г), трета 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 2(г), трета 
реченица 

Јавен договор кој за 
предмет има услуги во 
смисла на Анекс II и 
вклучува активности во 
смисла на Анекс I  кои се 
само споредни на 
главниот предмет на 
договорот се смета дека 
е договор за јавни услуги 
 
 
 
 
 
 
Договор чиј предмет се 
услуги во рамките на 
значењето на Анекс XVII, 
и кој вклучува активности 
во рамките на значењето 
на Анекс XII кои се само 
споредни во однос на 
главниот предмет на 
договорот, се смета за 
’договор за услуги‘ 

Види погорна 
забелешка. И покрај 
различната 
содржината на 
одредбата од Нацрт – 
Законот, се постигнува 
истиот ефект. 

Делумна усогласеност  

Член 18 став 1 (1) Предмет на договорот за јавна 
набавка на работи претставува: 
- изведување на активности на градење 
или изведување на градба; 
- проектирање и изведување на 
активности на градење или проектирање 
и изведување на градба, или 
- реализирање, со какви било средства, 
на градба која одговара на барањата 
утврдени од договорниот орган и која 
сама по себе исполнува одредена 
техничка и економска функција. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 2(б) 
 
 
 
 
 
 

(б) ‘Договори за јавни 
работи’ се јавни договори 
кои за предмет имаат или 
извршување, или и 
идејно решение и 
извршување на работи 
поврзани со една од 
активностите во смисла 
на Анекс I или работа или 
реализација, со какви 
било средства на работи 
кои одговараат на 
барањата 
специфицирани од 
договорниот орган. Под 
’работа‘ се подразбира 
резултат на изградба и 
градежни работи, земени 
како целина, кои самите 

Види погорна 
забелешка. И покрај 
различната 
содржината на 
одредбата од Нацрт – 
Законот, се постигнува 
истиот ефект. 

Делумна уосогласеност  
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 2(б) 

по себе се доволни за 
исполнување на 
економската и на 
техничката функција 
 
(б) под ’договори за 
работи‘ се подразбира 
договори чиј предмет е 
извршување, или идејно 
решение и извршување 
работи поврзани со една 
од активностите во 
смисла на Анекс II или 
работа, или реализација, 
со кои било средства, на 
работа која 
соодветствува на 
условите специфицирани 
од страна на договорниот 
субјект. Под ’работа‘ се 
подразбира резултат на 
изградба или градежни 
работи, земени како 
целина, кои се наменети 
за исполнување 
економска или техничка 
функција самите по себе 

Член 19 став 1 (1) Ако предметот на договорот за јавна 
набавка на услуги се услуги од член 17 
став 1 алинеи 1 и 2 од овој закон, 
одредбите од членот 17 став 2 од овој 
закон се применуваат само доколку 
проценетата вредност на услугите од 
член 17 став 1 алинеја 2 од овој закон е 
поголема од проценетата вредност на 
услугите од член 17 став 1 алинеја 1 од 
овој закон. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 22 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 

Договори чиј предмет се 
услугите набројани и во 
Анекс II А и во Анекс II Б 
се доделуваат во 
согласност со членовите 
од 23 до 55 кога 
вредноста на услугите 
набројани во Анекс II А е 
поголема од вредноста 
на услугите набројани во 
Анекс II B. Во други 
случаи, договори се 
доделуваат во согласност 
со член 23 и член 35(4) 
 
Договорите чиј предмет 
за услугите наведени и во 
Анекс XVII А и во Анекс 
XVII Б се доделуваат во 
согласност со членовите 
од 34 до 59 кога 
вредноста на услугите 
наведени во Анекс XVII А 
е поголема од вредноста 
на услугите наведени во 

Види погорна 
забелешка. И покрај 
различната 
содржината на 
одредбата од Нацрт – 
Законот, се постигнува 
истиот ефект. 

Делумна усогласеност  
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транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 33 

Анекс XVII Б. Во други 
случаи, договорите се 
доделуваат во согласност 
со членовите 34 и 43. 

Член 20 (1) Доколку предметот на договорот за 
јавна набавка вклучува набавка на стоки 
и услуги, договорот ќе се смета за: 
- договор за јавна набавка на стоки, 
доколку проценетата вредност на 
стоките е поголема од проценетата 
вредност на услугите, или 
- договор за јавна набавка на услуги, 
доколку проценетата вредност на 
услугите е поголема од проценетата 
вредност на стоките. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 2(г), втора 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 2(г), втора 
реченица 

Јавен договор кој за 
предмет има и производи 
и услуги во смисла на 
Анекс II ќе се смета дека 
е ‘договор за јавни 
услуги’ ако вредноста на 
предметните услуги ја 
надминува онаа на 
производите опфатени со 
договорот 
 
 
 
 
 
Договор чиј предмет се и 
производи и услуги во 
рамките на значењето на 
Анекс XVII се смета за 
’договор за услуги‘ 
доколку вредноста на 
услугите за кои станува 
збор е поголема од 
вредноста на 
производите што се 
опфатени со договорот. 

Види погорна 
забелешка. И покрај 
различната 
содржината на 
одредбата од Нацрт – 
Законот, се постигнува 
истиот ефект. 

Делумна усогласеност  

Член 21 став 3 (3) Договорниот орган спроведува 
конкурс за избор на идејно решение кога 
набавува план или проект главно во 
областа на просторното планирање, 
урбанистичкото планирање, 
архитектурата и градежништво или 
обработка на податоци, избран од 
страна на жири комисија, врз основа на 
конкурс. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 11(д) 
 
 
 
 
 
 

(д) Под ‘конкурс за идејно 
решение’ се 
подразбираат оние 
постапки што му 
овозможуваат на 
договорниот орган да се 
стекне со план или идејно 
решение, главно на 
полето на просторното и 
урбанистичкото 
планирање, 
архитектурата, 
градежништвото или 
обработката на податоци, 
избрани од страна на 
жири-комисија, откако 
било изнесено на конкурс 
со или без доделување 
награди 

 Потполна усогласеност  
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 10 

 
10. Под ’конкурс за идејно 
решение‘ се 
подразбираат оние 
постапки кои му 
овозможуваат на 
договорниот субјект да 
изврши набавка, главно, 
од областа на 
просторното и 
урбанистичкото 
планирање, 
архитектурата, 
градежништвото или 
обработката на податоци, 
на план или идејно 
решение, избрано од 
жири, откако било 
вклучено во конкурс со 
или без доделување 
награди 

Член 23 став 1 (1) Владата може да определи 
централно тело за набавки кое ќе 
доделува договори за јавни набавки за 
одредени стоки, услуги или работи. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 11 став 1 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 29 став 1 

1. Земји-членки можат да 
одредат дека договорни 
органи можат да 
набавуваат работи, 
добра и/или услуги од 
или преку централно тело 
за купување. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Земјите-членки може 
да пропишат дека 
договорни субјекти може 
да набавуваат работи, 
добра и/или услуги од 
централен орган за 
набавки или преку него. 

 Потполна усогласеност  

Член 23 став 2 (3) Договорните органи може да 
набавуваат стоки, услуги или работи од 
или преку централното тело за набавки, 
при што се смета дека спровеле 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 

2. Договорни органи кои 
набавуваат работи, 
добра и/или услуги од 
или преку централни тела 

 Потполна усогласеност  
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постапка за доделување на договор за 
јавна набавка согласно со овој закон.  

2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 11 став 2 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 29 став 2 

за купување во случаите 
утврдени во член 1(10) се 
смета дека се усогласени 
со оваа директива сè 
додека централното тело 
за купување е усогласено 
со неа 
 
 
2. Договорните субјекти 
кои набавуваат работи, 
добра и/или услуги од 
централен орган за 
набавки или преку него 
во случаите пропишани 
во член 1 (8) се смета 
дека ја почитуваат оваа 
директива доколку 
централниот орган за 
набавки ја почитува или, 
онаму каде што е 
соодветно, Директива 
2004/18/EЗ.  

Член 25 (1) Договорниот орган е должен да 
обезбеди заштита на информациите кои 
економскиот оператор ги има означено 
како доверливи, особено кога станува 
збор за деловна тајна или права од 
интелектуална сопственост. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 

Без да се попречува 
примената на одредбите 
од оваа директива, 
особено на оние што се 
однесуваат на обврските 
во врска со објавувањето 
доделени договори и за 
информациите за 
кандидати и понудувачи 
утврдени во член 35(4) и 
41, и во согласност со 
националното право на 
кое подлежи договорниот 
орган, договорниот орган 
нема да открива 
информации доставени 
до него од економски 
оператори кои тие ги 
означиле како доверливи; 
таквите информации 
вклучуваат особено 
технички или трговски 
тајни и доверливи 
аспекти на понудите 
 
2. Без да се попречи 
примената на одредбите 
од оваа директива, 
особено оние во врска со 

 Потполна усогласеност  
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Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 13 точка 2 

обврските за објавување 
на доделените договори 
и за информациите за 
кандидатите и 
понудувачите пропишани 
во членовите 43 и 49, и 
во согласност со 
националното 
законодавство на кое 
подлежи договорниот 
субјект, договорниот 
орган не ги објавува 
информации кои му ги 
испратиле економските 
оператори кои тие ги 
означиле како доверливи; 
таквите информации 
вклучуваат, особено, 
технички или трговски 
тајни и доверливи 
аспекти во врска со 
понудите 

Член  27 став 1 (1) Договорниот орган не смее да врши 
делење на договор за јавнa набавкa на 
повеќе посебни договори со пониска 
вредност, ниту пак да користи методи за 
пресметување на проценетата вредност 
на договорите за добивање на пониска 
вредност од реалната проценета 
вредност на договорот, со цел да се 
избегне одредена постапка утврдена со 
овој закон. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 9 точка 3 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 17став 2 

3. Ниеден проект за 
работи или за 
предложено купување на 
одредено количество 
добра и/или услуги не 
може да се подели за да 
се спречи нивно 
потпаѓање во опфатот на 
оваа директива 
 
 
 
 
 
 
2. Договорните субјекти 
не смеат да ја заобиколат 
оваа директива со 
поделба на проектите за 
работи или 
предложените набавки на 
одредена количина на 
добра и/или услуги или со 
користење специјални 
методи за пресметување 
на проценетата вредност 
на договорите 

Правилата за 
проценување на 
вредноста на 
договорот за јавна 
набавка ќе бидат 
пропишани со 
подзаконски акт за што 
постои овластување во 
член 27 став 2 од 
законот 

Потполна усогласеност  
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Член 33 став 1 (1) Со техничките спецификации, 
доколку е потребно, се дефинираат 
следните карактеристики: ниво на 
квалитет, техничко ниво и ниво на 
изведба, барања во врска со влијанието 
врз животната средина и безбедноста 
при користење, како и димензии, 
терминологија, симболи, методи на 
тестирање, пакување, означување и 
етикетирање, и инструкции за користење 
на стоката, системи за обезбедување на 
квалитет, услови и постапки за оцена на 
сообразност со релевантните стандарди 
или други слични барања. Во случај на 
договори за јавна набавка на работи, 
техничките спецификации можат исто 
така да се однесуваат и на идејно 
решение и оценување, проверка, 
инспекција и услови за прием на 
работите или техниките, постапките и 
методите на изведување, како и другите 
услови од технички карактер, што 
договорниот орган може да ги опише, 
согласно со закон и со општите или 
посебните прописи во однос на 
доставените работи, материјали или 
други елементи на тие работи. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Анекс VI точка 1(а) и (б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. (а) под „техничка 
спецификација“, во случај 
на договори за јавни 
работи, значи 
целокупноста на 
техничките услови кои се 
вклучени конкретно во 
тендерските документи, 
со кои се дефинираат 
карактеристиките 
потребни од материјал, 
производ или стока и се 
овозможува материјалот, 
производот или стоката 
да бидат опишани на 
таков начин што ќе ја 
исполнат целта што ја 
планирал договорниот 
субјект. Овие 
карактеристики го 
вклучуваат нивото на 
резултати на полето на 
животната средина, 
дизајн за сите услови 
(вклучувајќи пристапност 
за хендикепирани лица) и 
процена на сообразноста, 
резултати, безбедност 
или димензии, 
вклучувајќи ги постапките 
за гарантирање на 
квалитетот, 
терминологија, симболи, 
тестирање и методи за 
тестирање, пакување, 
означување и 
етикетирање и 
производствени процеси 
и методи. Тие, исто така, 
можат да вклучуваат 
правила за идејното 
решение и процена на 
трошоците, тестирање, 
инспекција и прифаќање 
на условите за работи и 
техники или методи на 
изградба и сите други 
технички услови кои 
договорниот субјект е во 
позиција да ги пропише 
според општите или 
специфичните 

Со одредбата од 
законот се 
сублимирани условите 
предвидени во 
соодветните одредби 
од Директивите. Имајќи 
предвид дека во 
законот не можеше да 
се користат Анекси, 
потполната 
усогласеност на оваа 
одредба не е можна. 
Сепак, се постигнува 
истиот ефект. 

Делумна усогласеност  
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 

регулативи во врска со 
завршените работи и 
материјалите или 
деловите што тие ги 
вклучуваат;  
(б) под „техничка 
спецификација“, во случај 
на договори за јавни 
добра или услуги, се 
подразбира 
спецификација во 
документ во кој се 
дефинираат 
карактеристиките на 
производот или услугата, 
како на пример ниво на 
квалитет, резултати на 
полето на животната 
средина, дизајн за сите 
услови (вклучувајќи 
пристапност за 
хендикепирани лица) и 
процена на сообразноста, 
резултати, употреба на 
производот, безбедност 
или димензии, 
вклучувајќи ги условите 
релевантни за 
производот во однос на 
името под кое се продава 
производот, 
терминологија, симболи, 
тестирање и методи за 
тестирање, пакување, 
означување и 
етикетирање, упатство за 
употреба, 
производствени процеси 
и методи и постапки за 
процена на сообразноста; 
 
 
1.(а) Под ’техничка 
спецификација‘, во 
случај на договори за 
стоки или услуги, се 
подразбира 
спецификација во 
документ во кој се 
дефинираат 
потребните 
карактеристики на 
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транспорт и за 
поштенски услуги 
Анекс XXI точка 1(а) и 
(б) 

производ или услуга, 
како што се нивоата 
на квалитет, нивоата 
на еколошки 
перформанси, 
дизајнот за сите 
набавки (вклучувајќи 
ја достапноста на 
инвалидизирани лица) 
и процена на 
усогласеноста, 
перформансите, 
употребата на 
производот, 
безбедноста на 
димензиите, 
вклучувајќи ги 
условите што се 
релевантни за 
производот во врска 
со името под кое се 
продава производот, 
терминологија, 
симболи, тестирање и 
методи на тестирање, 
пакување, 
означување и 
етикетирање, 
инструкции за 
корисниците, 
производствени 
процеси и методи и 
постапки на процена 
на усогласеноста; 
(б) Под 'технички 
спецификации‘, во 
случај на договори за 
работи, се подразбира 
збир на технички 
прописи кои се 
вклучени конкретно во 
тендерските 
документи, со кои се 
дефинираат 
потребните 
карактеристики на 
материјал, производ 
или услуга и се 
овозможува 
материјалот, 
производот или 
услугата да бидат 
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опишани на таков 
начин да се исполни 
целта што ја планирал 
договорниот субјект. 
Овие карактеристики 
вклучуваат нивоа на 
еколошки перформанси, 
дизајн за сите услови 
(вклучувајќи достапност 
за инвалидизирани 
лица) и процена на 
усогласеноста, 
перформанси, 
безбедност или 
димензии, вклучувајќи ги 
постапките во врска со 
гарантирање на 
квалитетот, 
терминологија, симболи, 
тестирањето и методите 
на тестирање, 
пакувањето, 
означувањето или 
етикетирањето, 
инструкции за 
корисниците и 
производствени процеси 
и методи. Тие, исто 
така, вклучуваат 
правила во врска со 
идејното решение и 
процена на трошоците, 
тестирање, инспекција 
и прифаќање на 
условите за работи и 
техники или методи на 
конструкција и сите 
други технички услови 
кои договорниот 
субјект е во позиција 
да ги пропише според 
општите или 
специфичните 
регулативи во врска со 
завршените работи и 
материјалите или 
деловите што тие ги 
вклучуваат; 

  
Член 33 став 2 (2) Договорниот орган ги дефинира 

техничките спецификации: 
 Директива 2004/18/ЕЗ 

на Европскиот 
3. Без да се попречуваат 
задолжителните 

Одредбите од 
Директивите се 

Потполна усогласеност  
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- со упатување, како правило, според 
следниот редослед: примена на 
македонски стандарди кои се во 
согласност со европските стандарди, 
европските технички одобренија 
(европски технички атести), заедничките 
технички спецификации што се користат 
во Европската унија, меѓународните 
стандарди или други технички 
упатувања воведени од страна на 
европски органи за стандардизација. 
Доколку истите не се пропишани, 
техничките спецификации се 
дефинираат со упатување кон 
македонските стандарди, националните 
технички одобренија или националните 
технички спецификации кои се 
однесуваат на користењето на стоките, 
идејното решение или изведувањето на 
работите. Секое упатување треба да 
биде проследено со зборовите „или 
еквивалентно“; 
- во однос на условите за извршување 
или функционални карактеристики на 
предметот на договорот кои треба да 
бидат опишани доволно прецизно за да 
им се овозможи на понудувачите точно 
да го разберат предметот на договорот 
и договорниот орган да изврши избор на 
најповолна понуда; 
- во однос на условите за извршување 
или функционални карактеристики од 
алинеја 2 од овој став, со упатување на 
стандардите, техничките одобрувања, 
заедничките технички спецификации од 
алинеја 1 од овој став како можен начин 
на исполнување на карактеристиките 
или барањата за функционалност или 
- со повикување на спецификациите од 
алинеја 1 од овој став за одредени 
карактеристики и со повикување на 
условите за извршување или 
функционални карактеристики од 
алинеја 2 од овој став за други 
карактеристики. 

парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 23 став 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

национални технички 
прописи, во степенот во 
кој тие одговараат на 
правото на Заедницата, 
техничките спецификации 
ќе бидат формулирани: 
(а) или со упатување на 
техничките спецификации 
дефинирани во Анекс VI 
и, заради предност, на 
националните стандарди 
кои ги транспонираат 
европските стандарди, 
европските технички 
одобренија, општите 
технички спецификации, 
меѓународните 
стандарди, други 
технички референтни 
системи поставени од 
европските тела за 
стандардизација или, 
кога вакви не постојат, на 
национални стандарди, 
национални технички 
одобренија или 
национални технички 
спецификации во врска 
со идејното решение, 
пресметката и 
извршувањето на 
работите и употребата на 
производите. Секое 
упатување треба да биде 
придружено со зборовите 
’или еднакво‘;  
(б) или во однос на 
извршувањето или 
функционалните барања; 
последното може да 
вклучува еколошки 
карактеристики. Сепак, 
овие параметри мора да 
бидат доволно прецизни 
за да им овозможат на 
понудувачите да го 
одредат предметот на 
договорот и за да им 
овозможат на 
договорните органи да го 
доделат договорот;  
(в) или во однос на 

целосно 
транспонирани во 
текстот на законот до 
степен до кој е тоа 
можно во овој момент 
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 34став 3 

извршувањето или 
функционалните барања 
како што се споменати во 
потстав (б), со упатување 
на спецификациите 
споменати во потстав (а) 
како начини за 
претпоставување на 
усогласеност со тоа 
извршување или 
функционални барања;  
(г) или со упатување на 
спецификациите 
споменати во потстав (а) 
за одредени 
карактеристики и со 
упатување на 
извршувањето или 
функционалните барања 
споменати во потстав (б) 
за други карактеристики. 
 
3. Без да се попречи 
примената на законски 
обврзувачките 
национални технички 
прописи, до степен до кој 
тие се усогласени со 
правото на Заедницата, 
техничките спецификации 
се подготвуваат: 
(а) или со упатување на 
техничките спецификации 
дефинирани во Анекс XXI 
и, според приоритет, и на 
националните стандарди 
кои ги транспонираат 
европските стандарди, 
европските технички 
одобренија, општите 
технички спецификации, 
меѓународните 
стандарди, други 
технички референтни 
системи основани од 
страна на европските 
органи за 
стандардизација или - 
кога овие не постојат - 
националните стандарди, 
националните технички 
одобренија или 
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националните технички 
спецификации во врска 
со идејното решение, 
утврдувањето и 
извршувањето на 
работите и употребата на 
производите. Секое 
упатување е придружено 
со зборовите ’или 
еквивалент‘;  
(б) или во смисла на 
условите за извршување 
или функционалните 
услови; вторите може да 
вклучуваат еколошки 
карактеристики. Меѓутоа, 
таквите параметри мора 
да бидат доволно 
прецизни за да им 
овозможат на 
понудувачите да го 
утврдат предметот на 
договорот и да им 
овозможат на 
договорните субјекти да 
го доделат договорот;   
(в) или во смисла на 
условите за извршување 
или функционалните 
услови како што е 
споменато во потстав (б), 
во поглед на 
спецификациите 
споменати во потстав (а) 
како инструмент со кој се 
претпоставува 
усогласеност со таквите 
услови за извршување 
или функционалите 
услови;   
(г) или со упатување на 
спецификациите 
споменати во потстав (а) 
за одредени 
карактеристики, и со 
повикување на условите 
за извршување или 
функционалните услови 
споменати во потстав (б) 
за други карактеристики. 
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Член 34 став 1 (1) Во случаите од член 33 став 2 
алинеја 1 од овој закон, договорниот 
орган не смее да ја отфрли понудата ако 
стоките, услугите или работите не се во 
согласност со спецификациите на кои се 
однесува договорот, а понудувачот 
докаже дека понудата ги задоволува на 
соодветен начин барањата на 
договорниот орган. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 23 став 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 34 став 4 

4. Кога договорен орган ја 
користи опцијата на 
упатување на 
спецификациите 
споменати во став 3(а), 
не може да одбие понуда 
врз основа на тоа дека 
производите и услугите 
предмет на понудата не 
се во согласност со 
спецификациите на кои 
се повикал штом 
понудувачот со какви 
било соодветни средства 
во својата понуда за 
спецификацијата на 
договорниот орган 
докаже дека решенијата 
што ги предлага на 
еднаков начин ги 
задоволуваат условите 
дефинирани со 
техничките 
спецификации. 
 
4. Кога договорен субјект 
ја користи опцијата на 
повикување на 
спецификациите 
споменати во став 3 (а), 
тој не може да одбие 
понуда врз основа на тоа 
дека производите и 
услугите за кои е 
поднесена понуда не се 
во согласност со 
спецификациите на кои 
тој се повикал штом 
понудувачот докаже во 
неговата понуда, на 
начин задоволителен за 
договорниот субјект, со 
кои било соодветни 
средства, дека 
решенијата што ги нуди 
ги задоволуваат на 
еднаков начин условите 
дефинирани во 
техничките 
спецификации.   

 Потполна усогласеност  
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Член 34 став 2 (2) Кога договорниот орган ги дефинира 
техничките спецификации со 
специфицирање на условите за 
извршување или функционални 
карактеристики, не смее да ја отфрли 
понудата доколку понудувачот докаже 
дека стоките, услугите или работите 
обезбедуваат исполнување на условите 
за извршување или функционални 
карактеристики, а се во согласност со: 
- македонски стандард кој е во 
согласност со европски стандард; 
- европско техничко одобрение 
(европски технички атест); 
- заедничка техничка спецификација што 
се користи во Европската унија; 
- меѓународен стандард, или 
- други технички референтни системи 
воспоставени од страна на европски 
тела за стандардизација. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 23 став 5 прва 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 34 став 5 прва 
реченица 

5. Кога договорен орган ја 
користи опцијата 
утврдена во став 3 за да 
пропише услови за 
извршување или за 
функционални барања, 
не може да одбие понуда 
за работи, производи или 
услуги кои се во 
согласност со 
национален стандард кој 
транспонира Европски 
стандард, со Европско 
техничко одобрение, 
општа техничка 
спецификација, 
меѓународен стандард 
или технички референтни 
системи поставени од 
Европското тело за 
стандардизација доколу 
тие спецификации се 
однесуваат на 
извршувањето или на 
функционалните барања 
што ги утврдил 
 
5. Кога договорен субјект 
ја користи опцијата 
утврдена со став 3 за 
пропишување услови за 
извршување или 
функционални услови, тој 
не може да одбие понуда 
за производи, услуги или 
работи кои се во 
согласност со 
национален стандард со 
кој се транспонира 
европски стандард, со 
европско техничко 
одобрение, општа 
техничка спецификација, 
меѓународен стандард, 
или технички референтен 
систем основан од страна 
на европски орган за 
стандардизација ако овие 
спецификации се 
однесуваат на условите 
за извршување или 
функционалните услови 

 Потполна усогласеност  
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што ги пропишал 

Член 34 став 3 (3) Соодветен начин за докажување на 
сообразноста со бараните технички 
спецификации може да биде техничката 
книга на производителот или извештајот 
за извршеното тестирање или 
калибрирање издаден од акредитирана 
лабораторија за тестирање или 
калибрирање, или акредитирано тело за 
сертификација на производи и услуги, 
или акредитирано инспекциско тело кои 
ја гарантираат примената на 
општоприфатените стандарди. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 23 став 5 трета 
реченица и став 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 34 став 5 трета 
реченица и став 7 

Соодветните средства 
можат да бидат 
претставени со техничко 
досие на производителот 
или со извештај за 
анализа од признаено 
тело. 
7. ’Признаени тела‘, во 
смисла на овој член, се 
лаборатории за анализа 
и стандардизација и тела 
за сертификација и 
контрола кои се во 
согласност со 
применливите европски 
стандарди. 
 
 
 
 
 
 
 
Соодветни средства 
може да претставуваат 
техничкото досие на 
производителот или 
извештај од тестирање 
од признато тело. 
7. Под ’признати тела‘, во 
рамките на значењето на 
овој член, се подразбира 
лаборатории за 
тестирање и 
сертификација, органи за 
издавање потврди и 
инспекција кои се 
усогласени со 
применливите европски 
стандарди. 

 Потполна усогласеност  

Член 35 став 2 и 3 (2) Кога договорниот орган наведува 
услови во врска со животната средина 
во условите за извршување или 
функционални карактеристики, може да 
користи детални спецификации или, 
доколку е неопходно, делови од истите 
како што е дефинирано во европските 
или (мулти-) националните „еколошки 
ознаки“, или во кои било други еколошки 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 

6. Кога договорните 
органи утврдуваат 
еколошки карактеристики 
во вид на извршување 
или функционални 
барања како што се 
споменати во став 3(б), 
тие можат да користат 
детаљни спецификации 

Правилата за 
добивање на еколошки 
ознаки се регулирани 
со Законот за животна 
средина и 
подзаконските прописи 
кои произлегуваат од 
него. Законот е 
целосно усогласен со 

Потполна усогласеност  
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ознаки, под следните услови: 
- тие спецификации соодветно да ги 
дефинираат карактеристиките на 
набавките или услугите што 
претставуваат предмет на договорот за 
јавна набавка; 
- стоките или услугите да ги исполнуваат 
условите за добивање на „еколошки 
ознаки“ согласно со Законот за животна 
средина; 
- „еколошките ознаки“ да се добиени на 
начин и во постапка согласно со Законот 
за животна средина, и                                                                 
- „еколошките ознаки“ да им се достапни 
на сите заинтересирани страни. 
(3) Договорниот орган може да наведе 
дека стоките и услугите кои имаат 
„еколошка ознака“ ќе се сметаат дека 
целосно одговараат на техничките 
спецификации во тендерската 
документација. Договорниот орган нема 
да смета дека определена понуда не 
одговара на техничките спецификации 
само заради тоа што стоките или 
услугите не се означени со „еколошка 
ознака“, доколку понудувачот докаже, со 
кои било соодветни средства, дека 
стоките или услугите одговараат на 
бараните технички спецификации. 
Договорниот орган е должен да ги 
прифати сертификатите од признати 
тела востановени во која било земја-
членка на Европската унија. 

договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 23 став 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 

или, ако е потребно, 
делови од нив како што 
се дефинирани со 
европски или 
(мулти)национални 
екоетикети или со која 
било друга екоетикета, 
под услов: 
- тие спецификации да се 
соодветни за да ги 
дефинираат 
карактеристиките на 
добрата или услугите кои 
се предмет на договорот, 
- барањата за етикетите 
да се изготвени врз 
основа на научни 
информации, 
- екоетикетите да се 
прифатени со користење 
постапка во која сите 
засегнати страни, како 
што се владини тела, 
потрошувачи, 
производители, 
дистрибутери и еколошки 
организации, можат да 
учествуваат, и  
- да се достапни за сите 
заинтересирани страни. 
Договорните органи 
можат да наведат дека 
производите и услугите 
кои ги носат екоетикетите 
се претпоставува дека се 
усогласени со техничките 
спецификации утврдени 
во договорните 
документи; тие мора да 
ги прифатат сите други 
соодветни средства за 
доказ, како што се 
техничко досие на 
производителот или 
извештај од анализа на 
признаено тело. 
 
6. Кога договорните 
субјекти пропишуваат 
еколошки карактеристики 
во смисла на условите за 
извршување или 

правото на ЕУ 
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2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 34 став 6 

функционалните услови 
од став 3 (б), тие може да 
ги користат детаљните 
спецификации или, ако е 
потребно, делови од нив, 
како што е дефинирано 
со европските или 
(мулти) националните 
екоетикети, или со кои 
било други екоетикети, 
под услов:  
- тие спецификации да се 
соодветни за 
дефинирање на 
карактеристиките на 
добрата или услугите кои 
се предмет на договорот,  
- условите за етикетата 
да се утврдени врз 
основа на научни 
информации. 
- екоетикетите да се 
донесени користејќи 
постапка во која сите 
учесници, како што се 
државни органи, 
потрошувачи, 
производители, 
дистрибутери и 
организации за заштита 
на животната средина, 
може да учествуваат, и  
- тие да се достапни за 
сите заинтересирани 
страни. 
Договорните субјекти 
може да наведат дека 
производите и услугите 
што имаат екоетикета се 
претпоставува дека се 
усогласени со техничките 
спецификации 
пропишани во 
договорните документи; 
тие мора да прифатат 
каков било друг 
соодветен доказ, како 
што е техничко досие од 
производителот или 
извештај од тестирање 
од признато тело 



 38 

Член 36 (1) Договорниот орган не смее да 
дефинира технички спецификации кои 
упатуваат на конкретно производство, 
изведба, определен процес или трговски 
марки, патенти, видови или специфично 
потекло на стоки со цел фаворизирање 
или елиминирање на определени 
економски оператори или определени 
стоки. 
(2) По исклучок на став 1 од овој член, 
таквото упатување е дозволено само во 
исклучителен случај кога не е можно да 
се даде доволно прецизен опис на 
предметот на договорот за сите 
заинтересирани страни согласно со 
одредбите од членовите 33 и 34 од овој 
закон и треба да е придружено со 
зборовите „или еквивалентно“. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 23 став 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 34 став 8 

8. Освен ако предметот 
на договорот не 
оправдува, техничките 
спецификации не 
упатуваат на специфична 
изработка или извор или 
посебен процес или 
трговски марки, патенти, 
видови или специфично 
потекло или 
производство кои имаат 
ефект на фаворизирање 
или отстранување на 
одредени претпријатија 
или одредени производи. 
Такво упатување е 
дозволено на 
исклучителна основа, 
кога не е можен доволно 
прецизен или разбирлив 
опис на предметот на 
договорот согласно со 
став 3 и 4; таквото 
упатување треба да биде 
придружено со зборовите 
’или еднакво‘. 
 
8. Освен ако не е 
оправдано со предметот 
на договорот, техничките 
спецификации нема да се 
однесуваат на 
специфична изработка 
или извор, или на 
конкретен процес, или на 
трговски марки, патенти, 
видови или специфично 
потекло или 
производство кои имаат 
ефект на фаворизирање 
или елиминирање на 
одредени претпријатија 
или одредени производи. 
Таквото упатување е 
дозволено, во 
исклучителни случаи, 
кога не е можно да се 
даде доволно прецизен и 
разбирлив опис на 
предметот на договорот 
согласно со ставовите 3 и 
4; таквото упатување е 
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придружено со зборовите 
’или еквивалент‘.  

Член 41 (1) Економските оператори можат да се 
здружат и да формираат група на 
економски оператори со цел заедно да 
поднесат пријава за учество или групна 
понуда без да се поврзат во законска 
правна форма. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 4 став 2, прва и 
втора реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 11 став 2, прва и 
втора реченица 

2. Групи економски 
оператори можат да 
поднесуваат понуди или 
да се предложат за 
кандидати. За да 
поднесат понуда или 
барање за учество, 
договорните органи 
можат да не бараат од 
овие групи да 
претпоставуваат посебна 
правна форма;  
 
 
 
2. Групи економски 
оператори може да 
достават понуди или 
самите да истапат како 
кандидати. За да 
достават понуда или 
барање за учество, 
договорните субјекти не 
смее да бараат од тие 
групи да преземат 
специфична правна 
форма;  

 Потполна усогласеност  

Член 42 (1) Договорниот орган може од групата 
на економски оператори по извршениот 
избор на најповолна понуда да побара 
тие да се здружат во соодветна правна 
форма заради извршување на 
договорот. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 4 став 2, трета 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 

меѓутоа, кога и’ е 
доделен договорот, може 
да се побара од 
избраната група да го 
стори тоа, во онаа мера 
во која таа измена е 
неопходна за 
задоволително 
извршување на 
договорот 
 
 
 
 
 
меѓутоа, од избраната 
група може да се побара 
да го стори тоа откако ќе 
и’ се додели договорот, 
до степен до кој таа 
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усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 11 став 2, трета 
реченица 

промена е потребна за 
задоволително 
извршување на 
договорот 

Член 45 (1) Договорниот орган во тендерската 
документација за предметната набавка 
од понудувачите може да бара во 
нивните понуди да го наведат делот од 
договорот за јавна набавка кој ќе го 
отстапат за извршување на 
подизведувачите.  
(2) Понудувачот е одговорен пред 
договорниот орган за извршување на 
договорот за јавната набавка, без оглед 
на бројот на подизведувачите. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 25 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 37 

Во договорните 
документи, договорниот 
субјект може да побара 
или земја-членка може да 
му наложува да побара 
од понудувачот во 
својата понуда да го 
наведе секој дел од 
договорот за кој тој има 
намера да склучи 
поддоговор со трети 
страни, како и сите 
предложени 
поддоговорувачи. 
Ова наведување не го 
повредува прашањето за 
одговорноста на главниот 
економски оператор. 
 
 
Во договорните 
документи, договорниот 
субјект може да побара, 
или да биде обврзан да 
побара од земја-членка, 
од понудувачот да го 
наведе во својата понуда 
кој било дел од договорот 
за кој има намера да 
склучи поддоговор со 
трети страни и сите 
предложени 
подизведувачи. Ова 
наведување не го 
повредува прашањето за 
одговорноста на главниот 
оператор. 

 Потполна усогласеност  

Член 52 став 1 (1) Договорниот орган може да објави 
претходно индикативно известување, 
доколку ги применува одредбите од 
член 65 став 2 или член 75 став 2 од 
овој закон. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 

Објавување на 
известувањата 
споменати во 
потставовите (а), (б) и (в) 
е задолжително само 
кога договорните органи 

Објавувањето на 
огласите за јавни 
набавки и 
известувањата за 
склучени договори се 
вршзт во 

Потполна усогласеност  
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постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 35 точка 1, петта 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 41 точка 1, петта 
реченица 

ја користат опцијата на 
скратување на роковите 
за приемот на понуди 
како што е утврдено во 
член 38(4) 
 
 
 
 
Објавувањето на 
известувањата во 
потставовите (а), (б) и (в) 
се задолжителни само 
кога договорните субјекти 
ја користат 
алтернативата да ги 
намалат временските 
рокови за примање на 
понудите како што е 
пропишано во член 45 (4) 

Официјалниот весник 
на ЕУ за земјите – 
членки. Имајќи предвид 
дека Република 
Македонија се уште не 
е земја – членка, 
огласите и 
известувањата не е 
предвидено да се 
објавуваат во 
Официјалниот весник 
на ЕУ. Од таа причина 
не е можно целосно 
усогласување на оваа 
материја во моментов. 
Останатите правила за 
објавување се 
усогласени со 
Директивите  

Член 53 (1) Договорниот орган објавува оглас за 
доделување на договор за јавна набавка 
кога: 
- спроведува отворена постапка, 
ограничена постапка, конкурентен 
дијалог или постапка со преговарање со 
претходно објавување на оглас или 
- спроведува конкурс за избор на идејно 
решение. 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 35 точка 2 
 
 
 
 
Член 69 точка 1 

2. Договорни органи кои 
сакаат да доделат јавен 
договор или рамковна 
спогодба со отворен 
повик, ограничен повик 
или, според условите 
утврдени во член 30, 
постапка со преговарање 
со објавувањето 
известување за договор 
или, според условите 
утврдени во член 29, 
конкурентен дијалог, ја 
ставаат на знаење 
нивната намера по пат на 
известување за договор. 
 
1. Договорните органи 
кои сакаат да 
организираат конкурс за 
идејно решение ја 
објавуваат својата 
намера во известување 
за конкурс. 

Види претходната 
забелешка 

Потполна усогласеност  

Член 55 (1) Договорниот орган задолжително 
доставува известување за склучен 
договор до Бирото заради објавување 
на веб страницата на Бирото во рок од 
30 дена по: 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 

4. Договорни органи кои 
доделиле јавен договор 
или склучиле рамковна 
спогодба испраќаат 
известување за 

Види претходна 
забелешка 

Потполна усогласеност  
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- спроведувањето на отворената 
постапка, ограничената постапка, 
конкурентниот дијалог или постапката со 
преговарање со и без претходно 
објавување на оглас, со доделување на 
договор за јавна набавка или 
склучување на рамковна спогодба; 
- спроведувањето на конкурс за избор на 
идејно решение со прогласување на 
најдобро рангиран учесник, и 
- набавка на услуги од член 17 став 1 
алинеја 2, доколку проценетата 
вредност, без вклучен ДДВ, е над 20.000 
евра во денарска противвредност. 

усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 35 точка 4 прва 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 43 точка 1, прва 
реченица 

резултатите од 
постапката за 
доделување најдоцна за 
48 дена по доделувањето 
на договорот или 
склучувањето на 
рамковната спогодба. 
 
 
 
1. Договорните субјекти 
кои доделиле договор 
или рамковна спогодба, 
во рок од два месеца по 
доделувањето на 
договорот или 
рамковната спогодба, 
испраќаат известување 
за доделување договор 
како што е наведено во 
Анекс XVI според услови 
кои ќе ги пропише 
Комисијата во согласност 
со постапката пропишана 
во член 68 (2). 

Член 57 став 1 (1) Документите се испраќаат на некој од 
следните начини: 
- по пошта;  
- по факс или 
- со електронски средства. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 42 точка 1 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 

1. Целата комуникација и 
размена на информации 
спомената во овој наслов 
може да биде преку 
пошта, преку факс, преку 
електронски средства, во 
согласност со ставовите 
4 и 5, преку телефон во 
случаите и околностите 
споменати во став 6 или 
преку комбинација на 
овие средства, според 
изборот на договорниот 
орган 
 
1. Целата комуникација и 
размена на информации 
од овој наслов може да 
се извршува преку пошта, 
по факс, преку 
електронски средства во 
согласност со ставовите 
4 и 5, преку телефон во 
случаите и околностите 
наведени во став 6, или 
преку комбинација на 
сите овие средства, 

Можноста за 
комуникација преку 
телефон во текстот на 
законот е исклучена. 
Имајќи предвид дека 
изборот на средства за 
комуникација е оставен 
на договорниот орган 
(односно националните 
власти), се смета дека 
оваа одредба е во 
согласност со 
одредбите од 
Директивите 
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поштенски услуги 
Член 48 точка 1 

според изборот на 
договорниот субјект 

Член 58 став 1 (1) Средствата што се применуваат за 
електронска комуникација, како и 
нивните технички карактеристики, не 
смеат да бидат дискриминирачки, и 
мораат да бидат достапни до секој 
економски оператор и да бидат 
компатибилни со информатичките и 
комуникациските технологии што се во 
општа употреба. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 42 точка 4 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 48 точка 4 

4. Алатките што се 
користат за 
комуницирање преку 
електронски средства, 
како и нивните технички 
карактеристики, мора да 
бидат 
недискриминаторски, 
општо достапни и 
оперативни со 
производите на 
информациската и 
комуникациската 
технологија кои се во 
општа употреба. 
 
4. Инструментите кои се 
користат за комуникација 
преку електронски 
средства, како и нивните 
технички карактеристики, 
се недискриминаторски, 
општо достапни и 
интероперативни со 
информациската и 
комуникациската 
технологија за општа 
употреба. 
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Член 58 став 2 (2) Ако документите се доставуваат со 
користење на електронски средства, се 
применуваат прописите со кои се 
уредува електронскиот потпис. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 42 точка 5(б) 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 

б) Земји-членки, во 
согласност со член 5 од 
Директива 1999/93/ЕЗ, 
можат да бараат 
електронските понуди да 
бидат придружени со 
софистициран 
електронски потпис во 
согласност со став 1 од 
него;  
 
 
 
 
(б) земјите-членки може, 
во согласност со член 5 
од Директива 1999/93/EЗ, 
да побараат 

 Потполна усогласеност  
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Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 48 точка 5(б) 

електронските понуди да 
бидат придружени со 
софистициран 
електронски потпис во 
согласност со став 1 од 
неа;  

Член 60 (1) Договорниот орган може да бара 
пријавите за учество или понудите да 
бидат доставени со користење на 
електронски средства само кога: 
- информациите во врска со електронски 
пренос на податоците, вклучувајќи ја и 
енкрипцијата, се достапни на секој 
заинтересиран економски оператор, и 
- електронските средства за прием на 
податоците соодветно обезбедуваат 
интегритет и доверливост на добиените 
документи. 
(2) Економските оператори можат во 
хартиена форма да поднесат 
сертификати, изјави и друга 
документација за утврдување на 
способност пред крајниот рок за 
поднесување на пријавите за учество 
или понудите, доколку истите не се 
достапни во електронска форма. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 42 точка 5(а, г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 

5. Следниве правила се 
применливи за уреди за 
електронски пренос и 
прием на понуди и уреди 
за електронски прием на 
барања за учество: 
(а) информации кои се 
однесуваат на 
спецификации неопходни 
за електронското 
поднесување понуди и 
барања за учество, 
вклучително и шифри, ќе 
бидат достапни на 
заинтересираните 
страни. Покрај тоа, 
уредите за електронски 
прием на понуди и 
барања за учество треба 
да ги исполнуваат 
барањата од Анекс X; 
(г) понудувачи или 
кандидати се заложуваат, 
пред истекот на 
временскиот рок утврден 
за поднесување на 
понуди или барања за 
учество, да ги поднесат 
документите, 
сертификатите и изјавите 
споменати во членовите 
од 45 до 50 и член 52 ако 
тие не постојат во 
електронска форма. 
 
5. Следниве правила 
важат за уредите за 
електронски преноси и 
примање на понудите и 
за уредите за 
електронско примање на 
барањата за учество: 
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на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 48 точка 5(а, г) 

(а) информациите во 
врска со спецификациите 
потребни за електронско 
поднесување понуди  и 
барања за учество, 
вклучувајќи шифрирање, 
се достапни на 
заинтересираните 
страни. Покрај тоа, 
уредите за електронско 
примање понуди и 
барања за учество треба 
да се во согласност со 
условите во Анекс XXIV;  
(г) понудувачите или 
кандидатите се 
обврзуваат да ги 
достават, пред истекот на 
временскиот рок 
определен за 
доставување понуди или 
барања за учество, 
документите, 
сертификатите и 
декларациите наведени 
во членовите 52 (2), 52 
(3), 53 и 54 ако не 
постојат во електронска 
форма. 

Член 61 (1) Со електронските средства се 
обезбедуваат интегритетот и 
доверливоста на добиените документи, 
доколку преку нивните технички 
карактеристики или преку одредена 
применета постапка се исполнуваат 
следните услови: 
-прецизно да може да се утврдивремето 
на поднесување на пријавите за учество 
или понудите; 
-никој да нема пристап до поднесените 
податоци пред истекот на крајниот рок 
за поднесување; 
-лесно да може да се открие 
прекршувањето на забраната за пристап 
до поднесените податоци од став 1 
алинеја 2 на овој член; 
-пристапот до поднесените податоци во 
сите фази на процесот да е возможен 
единствено по моментот на отворање на 
податоците согласно со овој закон, и 
-по датумот на отворање на 
поднесените податоци, пристап до нив 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Анекс X став 1(б, в, г, е, 
ж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средствата за 
електронски прием на 
понуди, барања за 
учество и планови и 
проекти во конкурсите 
мора да гарантираат, 
технички и преку 
соодветни постапки, 
дека: 
(б) може прецизно да се 
утврди точното време на 
прием на понудите, 
барања за учество и 
поднесувањето планови 
и проекти;  
(в) може разумно да се 
обезбеди дека, пред 
пропишаните временски 
рокови, никој не може да 
има пристап до 
податоците што се 
пренесени под овие 
услови;  
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да имаат само овластени лица. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Анекс XXIV став 1(б, в, 
г, е, ж) 

(г) во случај да се 
прекрши забраната за 
пристап, може разумно 
да се обезбеди дека 
прекршувањето јасно 
може да се открие;  
(д) само овластени лица 
можат да ги одредат или 
менуваат датумите за 
отворање на добиените 
податоци; 
(е) истовремената 
активност на овластените 
лица мора да овозможи 
пристап до пренесените 
податоци само по 
пропишаниот датум;  
(ж) добиените и отворени 
податоци во согласност 
со овие услови мора да 
бидат достапни само за 
лицата кои се овластени 
да се запознаат со нив 
 
Средствата за 
електронски прием на 
понуди, барања за 
учество и планови и 
проекти во конкурсите 
мора да гарантираат, 
технички и преку 
соодветни постапки, 
дека: 
(б) може прецизно да се 
утврди точното време на 
прием на понудите, 
барања за учество и 
поднесувањето планови 
и проекти;  
(в) може разумно да се 
обезбеди дека, пред 
пропишаните временски 
рокови, никој не може да 
има пристап до 
податоците што се 
пренесени под овие 
услови;  
(г) во случај да се 
прекрши забраната за 
пристап, може разумно 
да се обезбеди дека 
прекршувањето јасно 
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може да се открие;  
(д) само овластени лица 
можат да ги одредат или 
менуваат датумите за 
отворање на добиените 
податоци; 
(е) истовремената 
активност на овластените 
лица мора да овозможи 
пристап до пренесените 
податоци само по 
пропишаниот датум;  
(ж) добиените и отворени 
податоци во согласност 
со овие услови мора да 
бидат достапни само за 
лицата кои се овластени 
да се запознаат со нив 

Член 64 став 2 (2) По исклучок од став 1 на овој член, 
договорниот орган може да спроведе 
електронска аукција како дополнителна 
фаза, при што тоа го објавува во огласот 
за доделување на договор за јавна 
набавка и во тендерската 
документација. 

32004L0018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32004L0017 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 2 прва 
реченица 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 2 прва 
реченица и точка 3 
прва реченица 

2. Во постапка на отворен 
повик, ограничен повик 
или постапка со 
непосредно спогодување 
во случајот од член 
30(1)(а), договорните 
органи може да одлучат 
дека доделувањето јавен 
договор ќе се врши преку 
електронска аукција кога 
тендерските 
спецификации може да 
се утврдат со прецизност. 
 
 
 
2. При отворен повик, 
ограничен повик или 
постапка со преговарање 
со претходен повик за 
прибирање понуди, 
договорните субјекти 
може да одлучат на 
доделувањето на 
договорот да му претходи 
електронска аукција, при 
што може да се утврдат 
прецизно 
спецификациите на 
договорот. 
3. Договорните субјекти 
кои ќе одлучат да одржи 
електронска аукција го 
наведуваат фактот во 

Делот за ограничената 
постапка е соодветно 
транспониран во 
членовите што ја 
регулираат оваа 
постапка во законот. 
Делот за тендерските 
спецификации е 
опфатен во наредните 
членови што ја 
регулираат 
електронската аукција 
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известувањето што се 
користи како инструмент 
за повик за прибирање 
понуди. 

Член 65 став 1 прва 
реченица 

(1) Крајниот рок за поднесување на 
понудите не смее да биде покус од 52 
дена од денот на испраќањето на 
огласот за објавување во „Службен 
весник на Република Македонија“ и на 
веб страницата на Бирото, ако 
проценетата вредност на договорот за 
јавна набавка, без вклучен ДДВ, е над: 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 2 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 2 
 
 
 
 
 
 

2. Во случајот на отворен 
повик, минималниот 
временски рок за прием 
на понуди е 52 дена од 
датумот на кој било 
испратено известувањето 
за договор. 

 

 

2. Во случај на отворен 
повик, минималниот 
временски рок за 
примање понуди е 52 
дена од датумот на кој е 
испратено известувањето 
за договори. 
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Член 65 став 1 алинеји 
1 и 2 

-130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и услуги и 
4.000.000 евра во денарска 
противвредност за работи кај 
договорните органи од член 4 став 1 
точки а), б) и в) од овој закон или 
-200.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и услуги и 
4.000.000 евра во денарска 
противвредност за работи кај 
договорните органи од член 4 став 1 
точки г) и д) од овој закон. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 7 
 

Оваа директива се 
применува на јавни 
договори кои не се 
изземени во согласност 
со исклучоците 
предвидени во член 10 и 
11 и членовите од 12 до 
18 и кои имаат вредност 
без данок на додадена 
вредност проценета дека 
е еднаква или поголема 
од следниве прагови: 

(а)  162.000 евра за 

Вредносните прагови 
предвидени со законот 
се порестриктивни од 
тие предвидени со 
Директивте. Во таков 
случај се смета дека 
одредбите од 
Директивите се 
целосно и правилно 
транспонирана во 
законот, од причина 
што Дириективите 
дозволуваат 
порестриктивен 

Потполна усогласеност  



 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

договори за јавни добра и 
услуги освен оние 
опфатени со точка (б), 
трета алинеја, доделени 
од договорни органи кои 
се набројани како 
централни државни 
органи во Анекс IV; во 
случајот на договори за 
јавни добра доделени од 
договорни органи што 
дејствуваат на полето на 
одбраната, ова се 
применува само на 
договори кои ги 
вклучуваат производите 
опфатени со Анекс V;  

(б) 249.000 евра 

- за договори за јавни 
добра и услуги доделени 
од договорни органи 
различни од оние 
набројани во Анекс IV, 

- за договори за јавни 
добра доделени од 
договорни органи кои се 
набројани во Анекс IV и 
дејствуваат на полето на 
одбраната, каде што овие 
договори вклучуваат 
производи кои не се 
опфтани со Анекс V, 

- за договори за јавни 
добра доделени од кој 
било договорен орган во 
однос на услугите 
набројани во Категорија 8 
од Анекс IIА, Категорија 5 
телекомуникациски 
услуги, позиции кои во 
ЦПВ се исти со 
референтните броеви 
7524, 7525 и 7526 во ЦПЦ  
и/или услугите набројани 
во Анекс II Б;  

(в) 6.242.000 евра за 
договори за јавни работи. 

пристап 
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 16 

 

Освен кога договорите се 
исклучени преку 
изземање од членовите 
од 19 до 26 или согласно 
со член 30, во врска со 
вршење на активноста за 
која станува збор, оваа 
директива се применува 
на договори чија 
вредност, исклучувајќи го 
данокот на додадена 
вредност (ДДВ), е 
проценета на не помалку 
од следниве 
коефициенти: 

(а) 499.000 евра во случај 
на договори за добра и 
услуги;  

(б) 6.242.000 евра во 
случај на договори за 
работи. 

Член 65 став 2 (2) По исклучок од став 1 на овој член, 
договорниот орган може да го намали 
крајниот рок за поднесување на 
понудите најмногу до 36 дена доколку 
има објавено претходно индикативно 
известување. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 4 прва 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 4 прва 

4. Кога договорните 
органи објавиле 
претходно информациско 
известување, 
минималниот временски 
рок за приемот на понуди 
според ставовите 2 и 
3(б), како општо правило, 
може да биде скратен на 
36 дена, но под ниедни 
околности на помалку од 
22 дена. 

 
 
4. Ако договорните 
субјекти имаат објавено 
периодично 
информативно 
известување како што е 
наведено во член 41 (1) 
во согласност со Анекс 
XX, максималниот 
временски рок за 
примање понуди во 
отворен повик, како 
општо правило, нема да 
биде помал од 36 дена, и 

 Потполна усогласеност  



 51 

реченица во никој случај не може 
да биде помал од 22 дена 
од датумот на испраќање 
на известувањето. 

Член 65 став 3  (3) Во случај на претходно индикативно 
известување, намалувањето на рокот 
согласно со став 2 на овој член е 
дозволено ако ова известување ги 
содржи сите информации предвидени во 
огласот за доделување на договор за 
јавна набавка до степен до кој тие се 
достапни во времето на објавување на 
претходното индикативно известување и 
кога истото е испратено за објавување 
најмалку 52 дена, а најмногу 12 месеци 
пред денот на испраќањето на огласот 
за доделување на договорот за јавна 
набавка. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 4 трета 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 4 втора 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 

Скратените временски 
рокови споменати во 
првиот потстав ќе бидат 
дозволени ако 
претходното 
информациско 
известување ги опфаќало 
сите потребни 
информации за 
известувањето за 
договор во Анекс VII А, сè 
додека тие информации 
се достапни во времето 
на објавување на 
известувањето и 
претходното 
информациско 
известување било 
испратено за објавување 
помеѓу 52 дена и 12 
месеци пред датумот на 
кој било испратено 
известувањето за 
договор. 

 

Овие намалени 
временски рокови се 
дозволени, под услов 
периодичното 
информативно 
известување да ги 
вклучува, покрај 
информации што се 
бараат во Анекс XV А, 
дел I, сите информации 
што се бараат во Анекс 
XV А, дел II, доколку 
вторите информации се 
достапни во времето на 
објавување на 
известувањето, и 
известувањето да е 
испратено за објавување 
во период од 52 дена до 
12 месеци пред датумот 
на кој е испратено 
известувањето за 
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договорот од член 42 (1) 
(в). 

Член 65 став 4 (4) По исклучок од ставовите 1 и 2 на 
овој член, ако договорниот орган ја 
објави целокупната тендерска 
документација со користење на 
електронски средства, со директен 
пристап без ограничување за сите 
економски оператори, роковите кои 
произлегуваат од ставовите 1 и 2 од овој 
член, може да се намалат за 5 дена. 
Тендерската документација се објавува 
истовремено со испраќањето на огласот 
за доделување на договорот за јавна 
набавка.  

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 6 прва 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 6 прва 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Временските рокови за 
прием на понуди 
споменати во ставовите 2 
и 3(б) може да се 
намалат за пет дена 
онаму каде што 
договорниот орган нуди 
неограничен и целосен 
директен пристап преку 
електронски средства до 
договорните документи и 
сите дополнителни 
документи од датмот на 
објавување на 
известувањето, во 
согласност со Анекс VIII, 
специфицирајќи ги во 
текстот на известувањето 
Интернет-адресите на 
кои е достапна оваа 
документација. 

 

6. Освен во случај на 
временски рок определен 
со меѓусебен договор во 
согласност со став 3 (б), 
временските рокови за 
примање понуди во 
отворен повик, ограничен 
повик и постапка со 
преговарање може 
дополнително да се 
намалат за пет дена, кога 
договорниот субјект нуди 
неограничен и целосен 
директен пристап до 
договорните документи и 
сите дополнителни 
документи преку 
електронски средства, од 
датумот на кој е објавено 
известувањето што се 
користи како инструмент 
за повик за прибирање 
понуди во согласност со 
Анекс XX.  

Последната обврска од 
оваа одредба од 
Директивата за 
специфицирање на 
интернет адресата е 
содржана во наредната 
одредба од законот. 
Види подолу 
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Член 65 став 5 (5) Намалувањето на роковите согласно 
со став 4 на овој член е дозволено само 
во случај кога во огласот за доделување 
на договорот за јавна набавка е 
наведена Интернет адресата на која е 
достапна тендерската документација. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 6 прва 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 6 втора 
реченица 
 
 
 

6. Временските рокови за 
прием на понуди 
споменати во ставовите 2 
и 3(б) може да се 
намалат за пет дена 
онаму каде што 
договорниот орган нуди 
неограничен и целосен 
директен пристап преку 
електронски средства до 
договорните документи и 
сите дополнителни 
документи од датмот на 
објавување на 
известувањето, во 
согласност со Анекс VIII, 
специфицирајќи ги во 
текстот на известувањето 
Интернет-адресите на 
кои е достапна оваа 
документација. 

 

Во известувањето треба 
да се наведе Интернет-
адресата на која може да 
се најде оваа 
документација. 

 Потполна усогласеност  

Член 68 став 2 (2) По исклучок од став 1 на овој член, 
договорниот орган може да спроведе 
електронска аукција како дополнителна 
фаза, при што тоа го објавува во огласот 
за доделување на договор за јавна 
набавка и во тендерската 
документација. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 

2. Во постапка на отворен 
повик, ограничен повик 
или постапка со 
непосредно спогодување 
во случајот од член 
30(1)(а), договорните 
органи може да одлучат 
дека доделувањето јавен 
договор ќе се врши преку 
електронска аукција кога 
тендерските 
спецификации може да 

И покрај различната 
содржина на 
одредбата од законот и 
одредбата од 
Директивите, се 
постигнува истиот 
ефект 
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Член 54 точка 2 прва 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 2 прва 
реченица и точка 3 
прва реченица 

се утврдат со прецизност. 
 
 
2. При отворен повик, 
ограничен повик или 
постапка со преговарање 
со претходен повик за 
прибирање понуди, 
договорните субјекти 
може да одлучат на 
доделувањето на 
договорот да му претходи 
електронска аукција, при 
што може да се утврдат 
прецизно 
спецификациите на 
договорот. 
3. Договорните субјекти 
кои ќе одлучат да одржи 
електронска аукција го 
наведуваат фактот во 
известувањето што се 
користи како инструмент 
за повик за прибирање 
понуди. 

Член 69 став 1 (1) Крајниот рок за поднесување на 
пријавите за учество не смее да биде 
покус од 37 дена од денот на 
испраќањето на огласот за објавување 
во „Службен весник на Република 
Македонија“ и на веб страницата на 
Бирото, ако проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка, без вклучен 
ДДВ, е над: 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 3 
алинеја а) 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 

3. Во случајот на 
ограничен повик, 
постапки со преговарање 
без објавување 
известување за договор 
споменати во член 30 и 
конкурентниот дијалог: 

(а) минималниот 
временски рок за прием 
на барања за учество е 
37 дена од датумот на кој 
е испратено 
известувањето за 
договор; 

 

3. Во ограничениот повик 
и во постапка со 
преговарање со 
претходен повик за 
прибирање понуди важат 
следниве аранжмани: 

(а) временскиот рок за 
примање на барањата за 
учество, како одговор на 
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транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 3 
алинеја а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

известувањето објавено 
во согласност со член 42 
(1) (в), или како одговор 
на покана од договорните 
субјекти во согласност со 
член 47 (5), како општо 
правило, фиксно е 
одреден на не помалку 
од 37 дена од датумот на 
кој е испратено 
известувањето или 
поканата и во никој случај 
не може да биде помал 
од 22 дена ако 
известувањето е 
испратено за објавување 
преку средства различни 
од електронските 
средства или факс, и не 
може да биде помал од 
15 дена ако 
известувањето е 
пренесено преку такви 
средства;  

Член 69 став 1 алинеји 
1 и 2 

-130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и услуги и 
4.000.000 евра во денарска 
противвредност за работи кај 
договорните органи од член 4 став 1 
точки а), б) и в) од овој закон или 
-200.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и услуги и 
4.000.000 евра во денарска 
противвредност за работи кај 
договорните органи од член 4 став 1 
точки г) и д) од овој закон. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оваа директива се 
применува на јавни 
договори кои не се 
изземени во согласност 
со исклучоците 
предвидени во член 10 и 
11 и членовите од 12 до 
18 и кои имаат вредност 
без данок на додадена 
вредност проценета дека 
е еднаква или поголема 
од следниве прагови: 

(а)  162.000 евра за 
договори за јавни добра и 
услуги освен оние 
опфатени со точка (б), 
трета алинеја, доделени 
од договорни органи кои 
се набројани како 
централни државни 
органи во Анекс IV; во 
случајот на договори за 
јавни добра доделени од 
договорни органи што 
дејствуваат на полето на 
одбраната, ова се 
применува само на 

Вредносните прагови 
предвидени со законот 
се порестриктивни од 
тие предвидени со 
Директивте. Во таков 
случај се смета дека 
одредбите од 
Директивите се 
целосно и правилно 
транспонирана во 
законот, од причина 
што Дириективите 
дозволуваат 
порестриктивен 
пристап 
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 16 

договори кои ги 
вклучуваат производите 
опфатени со Анекс V;  

(б) 249.000 евра 

- за договори за јавни 
добра и услуги доделени 
од договорни органи 
различни од оние 
набројани во Анекс IV, 

- за договори за јавни 
добра доделени од 
договорни органи кои се 
набројани во Анекс IV и 
дејствуваат на полето на 
одбраната, каде што овие 
договори вклучуваат 
производи кои не се 
опфтани со Анекс V, 

- за договори за јавни 
добра доделени од кој 
било договорен орган во 
однос на услугите 
набројани во Категорија 8 
од Анекс IIА, Категорија 5 
телекомуникациски 
услуги, позиции кои во 
ЦПВ се исти со 
референтните броеви 
7524, 7525 и 7526 во ЦПЦ  
и/или услугите набројани 
во Анекс II Б;  

(в) 6.242.000 евра за 
договори за јавни работи. 

 

Освен кога договорите се 
исклучени преку 
изземање од членовите 
од 19 до 26 или согласно 
со член 30, во врска со 
вршење на активноста за 
која станува збор, оваа 
директива се применува 
на договори чија 
вредност, исклучувајќи го 
данокот на додадена 
вредност (ДДВ), е 
проценета на не помалку 
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од следниве 
коефициенти: 

(а) 499.000 евра во случај 
на договори за добра и 
услуги;  

(б) 6.242.000 евра во 
случај на договори за 
работи. 

Член 69 став 2 (2) По исклучок од став 1 на овој член, 
поради итни причини кои бараат 
извршување на договорот во рокови 
пократки од утврдените во став 1 на овој 
член, договорниот орган може да ја 
забрза постапката со намалување на 
крајниот рок најмногу за 15 дена. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 8 
алинеја а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 

8. Во случајот на 
ограничен повик или 
постапки со преговарање 
со објавување 
известување за договор 
споменати во член 30, 
онаму каде што итност 
доведува до 
неприменливост на 
временските рокови 
утврдени во овој член, 
договорните органи 
можат да определат: 

(а) временски рок за 
приемот на барањата за 
учество, кој не смее да 
биде помалку од 15 дена 
од датумот на кој било 
испратено известувањето 
за договор, или помалку 
од 10 дена ако 
известувањето било 
испратено преку 
електронски средства, во 
согласност со форматот и 
постапката за испраќање 
известувања наведени во 
точка 3 од Анекс VIII; 

 

3. Во ограничениот повик 
и во постапка со 
преговарање со 
претходен повик за 
прибирање понуди важат 
следниве аранжмани: 

(а) временскиот рок за 
примање на барањата за 
учество, како одговор на 
известувањето објавено 

Пристапот на законот е 
поресњтриктивен од 
она што го дозволуваат 
Директивите. Затоа, се 
смета дека истиот е во 
согласност со 
Директивите 
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транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 став 3 алинеја 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

во согласност со член 42 
(1) (в), или како одговор 
на покана од договорните 
субјекти во согласност со 
член 47 (5), како општо 
правило, фиксно е 
одреден на не помалку 
од 37 дена од датумот на 
кој е испратено 
известувањето или 
поканата и во никој случај 
не може да биде помал 
од 22 дена ако 
известувањето е 
испратено за објавување 
преку средства различни 
од електронските 
средства или факс, и не 
може да биде помал од 
15 дена ако 
известувањето е 
пренесено преку такви 
средства;  

Член 71 став 1  (1) Секој заинтересиран економски 
оператор може да поднесе пријава за 
учество во првата фаза од ограничената 
постапка. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 11 
алинеја б) 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 

(б) Под ‘ограничен повик’ 
се подразбираат оние 
постапки во кои секој 
економски оператор може 
да побара да учествува и 
според кои можат да 
поднесат понуда само 
оние економски 
оператори што се 
поканети од договорниот 
орган. 

 

 

 

9. Под ’отворен повик, 
ограничен повик и 
постапка со преговарање‘ 
се подразбираат 
постапките за набавки 
што ги применуваат 
договорните субјекти, при 
што: 

б) во случај на ограничен 
повик, секој економски 
оператор може да побара 

И покрај различната 

содржина на 

одредбата од законот и 

одредбата од 

Директивите, се 

постигнува истата цел 

Потполна усогласеност  
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поштенски услуги 
Член 1 точка 9 алинеја 
б) 

да учествува, а само тие 
поканети од страна на 
договорниот субјект 
можат да достават 
понуди;  

Член 71 став 2 (2) Договорниот орган ги наведува во 
огласот за доделување на договор за 
јавна набавка и критериумите за 
утврдување на способност и правилата 
што ќе се применуваат, минималниот 
број на кандидати што има намера да ги 
избере и, доколку е потребно, 
максималниот број на кандидати. 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 44 точка 3 втора 
реченица 

Договорните органи ги 
наведуваат во 
известувањето за 
договор целта и 
критериумите или 
правилата за 
недискриминација што 
планираат да ги 
применуваат, 
минималниот број 
кандидати што планираат 
да ги поканат и, каде што 
е соодветно, 
максималниот број 
кандидати. 

 Потполна усогласеност  

Член 71 став 3 (3) Минималниот број на кандидати 
наведен во огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка не смее да 
биде помал од 5. 

 Член 44 точка 3 трета 
реченица 

Во постапка со ограничен 

повик, минималниот број 

е пет. 

 Потполна усогласеност  

Член 72 став 1 (1) По завршување на првата фаза на 
ограничената постапка, бројот на 
избраните кандидати мора да биде 
најмалку минималниот број кандидати 
наведени во огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка. 

 Член 44 точка 3 шеста 
реченица Договорните органи ги 

покануваат најмалку 
минималниот број 
кандидати кој е однапред 
поставен. 

 Потполна усогласеност  

Член 72 став 2  (2) По исклучок од став 1 на овој член, 
ако бројот на кандидати кои ги 
исполнуваат критериумите за 
утврдување на способност е помал од 
минималниот број наведен во огласот за 
доделување на договорот за јавна 
набавка, договорниот орган: 
-ја поништува ограничената постапка 
или 
-ја спроведува ограничената постапка 
само со оние кандидати кои ги 
исполниле критериумите за утврдување 
на способност, доколку нивниот број е 
доволен за да обезбеди вистинска 
конкуренција. 

 Член 44 точка 3 седма 
реченица 

Кога бројот на кандидати 

што ги исполнува 

критериумите за избор и 

минималните нивоа за 

способност е под 

минималниот број, 

договорниот орган може 

да ја прекине постапката 

со тоа што ќе го покани 

кандидатот (кандидатите) 

со потребните 

способности. 

 Потполна усогласеност  

Член 73 став 3 (3) Договорниот орган е должен да ја 
испрати поканата за поднесување на 
понуди во втората фаза од 
ограничената постапка до сите избрани 
кандидати истовремено. 

32004L0018 
 
 
 
 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 

1. Во ограничен повик, 

постапки со конкурентен 

дијалог и постапки со 

преговарање со 

објавување известување 

 Потполна усогласеност  
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32004L0017 

усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 40 точка 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 47 точка 1 прва 
реченица 

за договор во смисла на 

член 30, договорните 

органи истовремено и во 

писмена форма ги 

покануваат избраните 

кандидати да ги поднесат 

своите понуди или да 

преговараат или, во 

случајот на конкурентен 

дијалог, да учествуваат 

во дијалогот 

 

1. При ограничениот 

повик и постапките со 

преговарање, 

договорните субјекти 

истовремено и во 

писмена форма ги 

покануваат избраните 

кандидати да ги достават 

своите понуди или да 

преговараат 

Член 73 став 4 (4) Договорниот орган не смее во 
втората фаза од ограничената постапка 
да покани економски оператор кој не 
поднел пријава за учество во првата 
фаза или не ги исполнил критериумите 
за утврдување на способност. 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 44 точка 3 осма 
реченица  

Во контекст на оваа иста 
постапка, договорниот 
орган не може да вклучи 
други економски 
оператори кои не 
побарале да учествуваат 
или кандидати кои ги 
немаат потребните 

способности. 
 

 Потполна усогласеност  

Член 74 став 1 (1) Поканата за поднесување на понуда 
во втората фаза особено содржи: 
-повикување на бројот на огласот; 
-краен рок за поднесување на понудите; 
-адреса на која се поднесуваат 
понудите; 
-датум на отворање на понудите, и 
-доколку е потребно, дополнителни 

32004L0018 
 
 
 
 
 
 
 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 

5. Покрај тоа, поканата да 
се поднесе понуда, да се 
учествува во дијалог или 
да се преговара мора да 
содржи најмалку: 

(а) упатување на 
објавеното известување 

 Делумна усогласеност  
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документи кои економските оператори 
мораат да ги поднесат со цел да ги 
потврдат изјавите или да ги дополнат 
документите поднесени во првата фаза 
со кои ја докажуваат својата способност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32004L0017 

за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 40 точка 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 

за договор;  

(б) крајниот рок за прием 
на понудите, адресата на 
која мора да бидат 
испратени понудите и 
јазикот или јазиците на 
кои мора да бидат 
составени понудите;  

(в) во случај на 
конкурентен дијалог, 
датумот и адресата 
определени за почеток на 
консултациите и 
користениот јазик или 
јазици;  

(г) упатување на сите 
можни дополнителни 
придружни документи кои 
треба да се поднесат, 
било како поддршка на 
изјави на понудувачот кои 
можат да се проверат, во 
согласност со член 44, 
било како дополнување 
на информациите 
споменати во тој член, и 
под условите утврдени во 
членовите 47 и 48;  

(д) соодветните 
коефициенти за 
критериуми за 
доделувањето на 
договорот или, по 
потреба, тие критериуми 
по опаѓачки редослед на 
значење, доколку не се 
дадени во известувањето 
за договор, 
спецификациите или 
описниот документ. 

 

4. Исто така, поканата го 
вклучува барем 
следново: 

(а) онаму каде што е 
соодветно, временскиот 
рок за барање 
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на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 47 точка 4 

дополнителни документи, 
како и износот и условите 
на плаќање на која било 
сума која треба да се 
плати за таквите 
документи;  

(б) крајниот датум за 
примање на понудите, 
адресата на која мора да 
бидат испратени и јазикот 
или јазиците на кои мора 
да бидат подготвени;  

(в) упатување на кое 
било објавено 
известување за договор;  

(г) наведување на сите 
документи кои треба да 
се приложат;   

(д) критериумите за 
доделување на 
договорот, онаму каде 
што не се наведени во 
известувањето за 
постоење систем за 
квалификации што се 
користи како инструмент 
за повик за прибирање 
понуди;  

(ѓ) релевантниот 
коефициент на 
критериумите за 
доделување договори 
или, онаму каде што е 
соодветно, редоследот 
на таквите критериуми 
според нивната важност, 
ако таа информација не е 
дадена во известувањето 
за договорот, 
известувањето за 
постоењето на систем за 
квалификации или 
спецификациите. 

Член 74 став 2  (2) Договорниот орган ја испраќа 
поканата за поднесување на понуди во 
втората фаза од ограничената постапка 
заедно со тендерската документација. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 

2. Поканата за 
кандидатите вклучува 
или: 
- копија од 
спецификациите или од 

 Потполна усогласеност  
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усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 40 точка 2 
алинеја 1 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 47 точка 1 втора 
реченица алинеја 1 

описниот документ и сите 
придружни документи, 
 

 
 
 
 
 
 
 
Поканата до кандидатите 
вклучува или: 
- примерок од 
спецификациите и кои 
било придружни 
документи, 

Член 74 став 3 (3) Доколку тендерската документација е 
достапна преку користење на 
електронски средства, во поканата за 
поднесување на понуди во втората фаза 
се наведува и начинот за пристап до 
документацијата. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 40 точка 2 
алинеја 2 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 

2. Поканата за 
кандидатите вклучува 
или 
- упатување на увид во 
спецификациите и 
другите документи 
наведени до првата 
алинеја кога тие се 
директно достапни преку 
електронски средства во 
согласност со член 38(6) 
 
 
 
 
 
Поканата до кандидатите 
вклучува или: 
- упатување на пристапот 
до спецификациите и 
придружните документи 
наведени во првата 
алинеја, кога тие им се 
директно достапни преку 
електронски средства во 
согласност со член 45 (6). 

 Потполна усогласеност  
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поштенски услуги 
Член 47 точка 1 втора 
реченица алинеја 2 

Член 75 став 1 (1) Ако проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка е над 
износот од член69 став 1 од овој закон, 
крајниот рок за поднесување на 
понудите во втората фаза од 
ограничената постапка не смее да е 
покус од 40 дена. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 3 
алинеја б) 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 3 
алинеја а) 

3. Во случајот на 
ограничен повик, 
постапки со преговарање 
без објавување 
известување за договор 
споменати во член 30 и 
конкурентниот дијалог: 

(б) во случајот на 
ограничен повик, 
минималниот временски 
рок за приемот на понуди 
е 40 дена од датумот на 
кој е испратена поканата 
 

 

3. Во ограничениот повик 
и во постапка со 
преговарање со 
претходен повик за 
прибирање понуди важат 
следниве аранжмани: 

(а) временскиот рок за 
примање на барањата за 
учество, како одговор на 
известувањето објавено 
во согласност со член 42 
(1) (в), или како одговор 
на покана од договорните 
субјекти во согласност со 
член 47 (5), како општо 
правило, фиксно е 
одреден на не помалку 
од 37 дена од датумот на 
кој е испратено 
известувањето или 
поканата и во никој случај 
не може да биде помал 
од 22 дена ако 
известувањето е 
испратено за објавување 
преку средства различни 
од електронските 
средства или факс, и не 
може да биде помал од 
15 дена ако 
известувањето е 

 Потполна усогласеност  
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пренесено преку такви 
средства;  

Член 75 став 2 (2) По исклучок од став 1 на овој член, 
договорниот орган може да го намали 
крајниот рок за поднесување на 
понудите најмногу до 36 дена доколку 
има објавено претходно индикативно 
известување. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 4 прва 
реченица 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 4 прва 
реченица 
 
 
 
 

4. Кога договорните 
органи објавиле 
претходно информациско 
известување, 
минималниот временски 
рок за приемот на понуди 
според ставовите 2 и 
3(б), како општо правило, 
може да биде скратен на 
36 дена, но под ниедни 
околности на помалку од 
22 дена. 

 

 

4. Ако договорните 
субјекти имаат објавено 
периодично 
информативно 
известување како што е 
наведено во член 41 (1) 
во согласност со Анекс 
XX, максималниот 
временски рок за 
примање понуди во 
отворен повик, како 
општо правило, нема да 
биде помал од 36 дена, и 
во никој случај не може 
да биде помал од 22 дена 
од датумот на испраќање 
на известувањето. 

 Потполна усогласеност  

Член 75 став 3  (3) Во случај на претходно индикативно 
известување, намалувањето на крајниот 
рок согласно со став 2 на овој член е 
дозволено ако известувањето ги содржи 
сите информации предвидени во 
огласот за доделување на договор за 
јавна набавка до степен до кој тие се 
достапни во времето на објавување на 
претходното индикативно известување и 
кога истото е испратено за објавување 
најмалку 52 дена, а најмногу 12 месеци 
пред денот на испраќањето на огласот 
за доделување на договорот за јавна 
набавка. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 4 трета 
реченица 
 

Скратените временски 
рокови споменати во 
првиот потстав ќе бидат 
дозволени ако 
претходното 
информациско 
известување ги опфаќало 
сите потребни 
информации за 
известувањето за 
договор во Анекс VII А, сè 
додека тие информации 
се достапни во времето 
на објавување на 
известувањето и 
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 став 4 втора 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

претходното 
информациско 
известување било 
испратено за објавување 
помеѓу 52 дена и 12 
месеци пред датумот на 
кој било испратено 
известувањето за 
договор. 

 

Овие намалени 
временски рокови се 
дозволени, под услов 
периодичното 
информативно 
известување да ги 
вклучува, покрај 
информации што се 
бараат во Анекс XV А, 
дел I, сите информации 
што се бараат во Анекс 
XV А, дел II, доколку 
вторите информации се 
достапни во времето на 
објавување на 
известувањето, и 
известувањето да е 
испратено за објавување 
во период од 52 дена до 
12 месеци пред датумот 
на кој е испратено 
известувањето за 
договорот од член 42 (1) 
(в). 

Член 75 став 4 (4) По исклучок од ставовите 1 и 2 на 
овој член, ако договорниот орган ја 
објави целокупната тендерска 
документација со користење на 
електронски средства, со директен 
пристап без ограничување за сите 
избрани кандидати, роковите кои 
произлегуваат од ставовите 1 и 2 на овој 
член, може да се намалат за 5 дена. 
Тендерската документација се објавува 
истовремено со испраќањето на 
поканата за поднесување на понуди. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 6 прва 
реченица 
 
 

6. Временските рокови за 
прием на понуди 
споменати во ставовите 2 
и 3(б) може да се 
намалат за пет дена 
онаму каде што 
договорниот орган нуди 
неограничен и целосен 
директен пристап преку 
електронски средства до 
договорните документи и 
сите дополнителни 
документи од датмот на 
објавување на 
известувањето, во 
согласност со Анекс VIII, 

Последната обврска од 
оваа одредба од 
Директивата за 
специфицирање на 
интернет адресата е 
содржана во наредната 
одредба од законот. 
Види подолу 
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 6 прва 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

специфицирајќи ги во 
текстот на известувањето 
Интернет-адресите на 
кои е достапна оваа 
документација. 

 

6. Освен во случај на 
временски рок определен 
со меѓусебен договор во 
согласност со став 3 (б), 
временските рокови за 
примање понуди во 
отворен повик, ограничен 
повик и постапка со 
преговарање може 
дополнително да се 
намалат за пет дена, кога 
договорниот субјект нуди 
неограничен и целосен 
директен пристап до 
договорните документи и 
сите дополнителни 
документи преку 
електронски средства, од 
датумот на кој е објавено 
известувањето што се 
користи како инструмент 
за повик за прибирање 
понуди во согласност со 
Анекс XX.  

Член 75 став 5 (5) Намалувањето на роковите согласно 
со став 4 на овој член е дозволено само 
во случај кога во поканата за 
поднесување на понудите е наведена 
Интернет адресата на која е достапна 
тендерската документација. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 6 прва 
реченица 
 
 
 
 
 
 

6. Временските рокови за 
прием на понуди 
споменати во ставовите 2 
и 3(б) може да се 
намалат за пет дена 
онаму каде што 
договорниот орган нуди 
неограничен и целосен 
директен пристап преку 
електронски средства до 
договорните документи и 
сите дополнителни 
документи од датмот на 
објавување на 
известувањето, во 
согласност со Анекс VIII, 
специфицирајќи ги во 
текстот на известувањето 
Интернет-адресите на 
кои е достапна оваа 
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 6 втора 
реченица 

документација. 

 

Во известувањето треба 
да се наведе Интернет-
адресата на која може да 
се најде оваа 
документација. 

Член 77 став 1 (1) Договорниот орган може да спроведе 
постапка на конкурентен дијалог за 
доделување на договор за јавна набавка 
доколку: 
-предметниот договор за јавна набавка е 
особено сложен, и 
-спроведувањето на отворена или 
ограничена постапка нема да овозможи 
доделување на договорот за јавна 
набавка. 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 29 точка 1 прва 
реченица 

1. Во случајот на особено 
сложени договори, земји-
членки можат да 
предвидат дека кога 
договорните органи 
сметаат дека 
користењето отворен или 
ограничен повик нема да 
го овозможи 
доделувањето договор, 
тие можат да го 
искористат конкурентниот 
дијалог во согласност со 
овој член. 

 Потполна усогласеност  

Член 78 став 1  (1) Особено сложен договор за јавна 
набавка во смисла на член 77 став 1 
алинеја 1 од овој закон се смета 
договорот каде договорниот орган 
објективно не е во можност да: 
-ги дефинира техничките спецификации 
и техничките средства кои можат да ги 
задоволат неговите потреби, или 
-ја утврди правната или финансиската 
рамка за извршување на договорот. 

 Член 1 точка 11 
алинеја в) втора 
реченица 

За целта на 
прибегнување кон 
процедурата спомената 
во првиот потстав, јавен 
договор се смета дека е 
‘особено сложен’ кога 
договорните органи: 

- објективно не се во 
состојба да ги 
дефинираат техничките 
средства во согласност 
со член 23(3)(б), (в) или 
(г), способни да ги 
задоволат нивните 
потреби или цели, и/или 

- објективно не се во 
состојба да го 
специфицираат правниот 
и/или финансискиот 
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состав на одреден 
проект. 

Член 80 став 1 (1) Крајниот рок за поднесување на 
пријавите за учество не смее да биде 
покус од 37 дена од денот на 
испраќањето на огласот за објавување 
во „Службен весник на Република 
Македонија“ и на веб страницата на 
Бирото, ако проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка, без вклучен 
ДДВ, е над 130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и услуги и 
4.000.000 евра во денарска 
противвредност за работи кај 
договорните органи од член 4 став 1 
точки а), б) и в) од овој закон. 

 Член 38 точка 3 
алинеја а) 

3. Во случајот на 
ограничен повик, 
постапки со преговарање 
без објавување 
известување за договор 
споменати во член 30 и 
конкурентниот дијалог: 

(а) минималниот 
временски рок за прием 
на барања за учество е 
37 дена од датумот на кој 
е испратено 
известувањето за 
договор;  

 Потполна усогласеност  

Член 82 став 1 (1) Секој заинтересиран економски 
оператор може да поднесе пријава за 
учество во конкурентниот дијалог. 

 Член 1 точка 11 
алинеја в) прва 
реченица 

(в) ‘Конкурентен дијалог’ 
е постапка во која секој 
економски оператор може 
да побара да учествува и 
според која договорниот 
орган води дијалог со 
кандидатите примени во 
процедурата, со намера 
да се развијат една или 
повеќе погодни 
алтернативи способни да 
ги задоволат неговите 
барања, и врз чија основа 
избраните кандидати се 
поканети да дадат понуди 

Другите аспекти оод 
одредбата од 
Директивата кои не се 
опфатени со оваа 
одредба од законот се 
обработени во други 
членови од истиот 

Потполна усогласеност  

Член 82 став 2 (2) При изборот на кандидатите, 
договорниот орган е должен да ја утврди 
нивната способност врз основа на 
објективни и недискриминаторски 
критериуми. 

 Член 44 точка 1 1. Договорите се 
доделуваат врз основа на 
критериумите пропишани 
во членовите 53 и 55 и 
имајќи го предвид член 
24, откако договорните 
органи ќе ја проверат 
способноста на 
економските оператори 
кои не се исклучени 
согласно со членовите 45 
и 46, согласно со 
критериумите за 
економска и финансиска 
состојба, за 
професионална и 
техничка компетентност 
или способност наведени 
во членовите од 47 до 52, 

Содржината на 
одредбата од законот е 
упростена заради 
полесна примена. 
Ефектот е ист како и 
ефектот на одредбата 
од Директивата 
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и согласно со правилата 
и критериумите за 
недискриминација 
наведени во став 3, каде 
што е соодветно.  
 

Член 82 став 3 (3) Договорниот орган ги наведува во 
огласот за доделување на договор за 
јавна набавка и критериумите за 
утврдување на способност и правилата 
што ќе се применуваат, минималниот 
број на кандидати што има намера да ги 
избере и, доколку е потребно, 
максималниот број на кандидати. 

 Член 44 точка 3 втора 
реченица Договорните органи ги 

наведуваат во 
известувањето за 
договор целта и 
критериумите или 
правилата за 
недискриминација што 
планираат да ги 
применуваат, 
минималниот број 
кандидати што планираат 
да ги поканат и, каде што 
е соодветно, 
максималниот број 
кандидати. 

 Потполна усогласеност  

Член 82 став 4 (4) Минималниот број на кандидати 
наведен во огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка не смее да 
биде помал од  3. 

 Член 44 точка 3 
четврта реченица  Во постапка со 

преговарање со 
објавување известување 
за договор и постапка со 
конкурентен дијалог, 
минималниот број е три.  

 Потполна усогласеност  

Член 83 став 1 (1) По завршување на фазата на 
претквалификација, бројот на избраните 
кандидати мора да биде најмалку 
минималниот број кандидати наведени 
во огласот за доделување на договорот 
за јавна набавка. 

 Член 44 точка 3 шеста 
реченица Договорните органи ги 

покануваат најмалку 
минималниот број 
кандидати кој е однапред 
поставен. 

 Потполна усогласеност  

Член 83 став 2 (2) По исклучок од став 1 на овој член, 
ако бројот на кандидати кои ги 
исполнуваат критериумите за 
утврдување на способност е помал од 
минималниот број наведен во огласот за 
доделување на договорот за јавна 
набавка, договорниот орган: 
-го поништува конкурентниот дијалог, 
или 
-го спроведува конкурентниот дијалог 
само со оние кандидати кои ги 
исполниле критериумите за утврдување 
на способност, доколку нивниот број е 
доволен за да обезбеди вистинска 
конкуренција. 

 Член 44 точка 3 седма 
реченица 

Кога бројот на кандидати 

што ги исполнува 

критериумите за избор и 

минималните нивоа за 

способност е под 

минималниот број, 

договорниот орган може 

да ја прекине постапката 

со тоа што ќе го покани 

кандидатот (кандидатите) 

со потребните 

способности. 

 Потполна усогласеност  

Член 84 став 3 (3) Договорниот орган е должен да ја 
испрати поканата за учество во фазата 

 Член 40 точка 1 
 

1. Во ограничен повик, 

постапки со конкурентен 
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на дијалог до сите избрани кандидати 
истовремено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дијалог и постапки со 

преговарање со 

објавување известување 

за договор во смисла на 

член 30, договорните 

органи истовремено и во 

писмена форма ги 

покануваат избраните 

кандидати да ги поднесат 

своите понуди или да 

преговараат или, во 

случајот на конкурентен 

дијалог, да учествуваат 

во дијалогот. 

Член 84 став 4 (4) Договорниот орган не смее во 
фазата на дијалог да покани економски 
оператор кој не поднел пријава за 
учество во фазата на 
претквалификација или не ги исполнил 
критериумите за утврдување на 
способност. 

 Член 44 точка 3 осма 
реченица  

Во контекст на оваа иста 
постапка, договорниот 
орган не може да вклучи 
други економски 
оператори кои не 
побарале да учествуваат 
или кандидати кои ги 
немаат потребните 

способности. 

 Потполна усогласеност  

Член 85 став 1 (1) Поканата за учество во фазата на 
дијалог особено содржи: 
- повикување на бројот на огласот; 
-датум и место на одржување на 
дијалогот, и 
-доколку е потребно, дополнителни 
документи кои економските оператори 
мораат да ги поднесат со цел да ги 
потврдат изјавите или да ги дополнат 
документите поднесени во фазата на 
претквалификација со кои ја докажуваат 
својата способност. 

 Член 40 точка 5 5. Покрај тоа, поканата да 
се поднесе понуда, да се 
учествува во дијалог или 
да се преговара мора да 
содржи најмалку: 

(а) упатување на 
објавеното известување 
за договор;  

(б) крајниот рок за прием 
на понудите, адресата на 
која мора да бидат 
испратени понудите и 
јазикот или јазиците на 
кои мора да бидат 
составени понудите;  

(в) во случај на 
конкурентен дијалог, 
датумот и адресата 
определени за почеток на 
консултациите и 
користениот јазик или 
јазици;  

(г) упатување на сите 
можни дополнителни 

 Делумна усогласеност  
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придружни документи кои 
треба да се поднесат, 
било како поддршка на 
изјави на понудувачот кои 
можат да се проверат, во 
согласност со член 44, 
било како дополнување 
на информациите 
споменати во тој член, и 
под условите утврдени во 
членовите 47 и 48;  

(д) соодветните 
коефициенти за 
критериуми за 
доделувањето на 
договорот или, по 
потреба, тие критериуми 
по опаѓачки редослед на 
значење, доколку не се 
дадени во известувањето 
за договор, 
спецификациите или 
описниот документ. 

Член 85 став 2 (2) Договорниот орган ја испраќа 
поканата за учество во фазата на 
дијалог заедно со тендерската 
документација која ја содржи и описна 
документација. 

 Член 40 точка 2 
алинеја 1 
 
 
 
 
 

2. Поканата за 
кандидатите вклучува 
или: 
- копија од 
спецификациите или од 
описниот документ и сите 
придружни документи, 

 Потполна усогласеност  

Член 85 став 3 (3) Доколку тендерската документација е 
достапна преку веб страницата на 
договорниот орган, во поканата за 
учество во фазата на дијалог се 
наведува начинот за пристап до 
документацијата. 

 Член 40 точка 2 
алинеја 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Поканата за 
кандидатите вклучува 
или 
- упатување на увид во 
спецификациите и 
другите документи 
наведени до првата 
алинеја кога тие се 
директно достапни преку 
електронски средства во 
согласност со член 38(6) 

 Потполна усогласеност  

Член 86 став 1 (1) Договорниот орган во описната 
документација особено вклучува опис на 
потребите, целите и ограничувањата врз 
основа на кои ќе се спроведува 
дијалогот чија цел е да се идентификува 
соодветно решение, како и, ако е 
предвидено, надоместоците кои ќе им 
бидат доделени на учесниците во 
дијалогот. 

 Член 29 точка 2 2. Договорните органи 
објавуваат известување 
за договор во кое ги 
наведуваат своите 
потреби и барања, кои ги 
дефинираат во тоа 
известување и/или во 
описен документ. 

Бидејќи Директивата 
дава две опции за 
објавување на 
потребните барања 
(преку огласот или во 
описната 
документација) со 
одредбата од законот 
се избира едното од 

Потполна усогласеност  
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нив (односно во 
описната 
документација), со што 
таа е во согласност со 
Директивата 

Член 86 став 2 (2) Договорниот орган може во 
тендерската документација да предвиди 
постапката да се одвива во 
последователни фази со цел да се 
намали бројот на можни решенија. 
Последователното намалување на 
решенијата се врши со примена на 
критериумите за доделување на 
договорот предвидени во тендерската 
документација. 

 Член 29 точка 4 4. Договорен орган може 
да предвиди постапката 
да се одвива во 
последователни фази за 
да се намали бројот на 
решенија за кои треба да 
се дискутира во текот на 
фазата на дијалог, 
ставајќи го критериумот 
за доделување во 
известувањето за 
договор или во описниот 
документ. Во 
известувањето за 
договор или во описниот 
документ, се наведува 
дека може да се прибегне 
кон оваа опција. 

 Потполна усогласеност  

Член 87 став 1 (1) Договорниот орган пристапува кон 
дијалог со секој избран кандидат 
посебно.Во дијалогот се разговара за 
варијантите што се однесуваат на 
техничките и финансиските аранжмани, 
методите за решавање на прашањата 
поврзани со правната рамка и за сите 
други елементи на идниот договор, за да 
се изнајдат решенијата кои одговараат 
на потребите на договорниот орган. За 
секој состанок договорниот орган води 
записник за прашањата што биле 
предмет на дијалог. Записникот го 
потпишува и избраниот кандидат со кој е 
воден дијалогот. 

 Член 29 точка 3 прва и 
втора реченица 

3. Договорните органи со 
кандидатите избрани во 
согласност со 
релевантните одредби во 
членовите од 44 до 52, 
отвораат дијалог чија цел 
е да се идентификуваат и 
дефинираат средствата 
што најмногу одговараат 
за задоволување на 
нивните потреби. Тие во 
текот на овој дијалог со 
избраниот кандидат, 
можат да дискутираат за 
сите аспекти на 
договорот. 

И покрај различната 

содржина на 

одредбата од законот и 

одредбата од 

Директивите, се 

постигнува истата цел 

Потполна усогласеност  

Член 87 став 2 (2) За време на дијалогот, договорниот 
орган обезбедува еднаков третман на 
сите кандидати. Договорниот орган не 
смее да обезбедува информации на 
дискриминирачки начин, кој може да 
создаде дополнителна предност за некој 
од избраните кандидати. 

 Член 29 точка 3 трета и 
четврта реченица 

Во текот на дијалогот, 
договорните органи 
осигуруват еднаквост во 
тертманот меѓу сите 
понудувачи. Особено, тие 
нема да даваат 
информации на 
дискриминаторски начин 
што на некои понудувачи 
може да им даде 
предност во однос на 

 Потполна усогласеност  
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другите. 

Член 87 став 3 (3) Договорниот орган не смее да им ги 
открива на другите избрани кандидати 
предложените решенија или други 
доверливи информации што ги дал 
кандидатот во текот на дијалогот, без 
негова согласност. 

 Член 29 точка 3 петта 
реченица 

Договорните органи не 
смеат да откриваат на 
други учесници 
предложени решенија 
или други доверливи 
информации пренесени 
од кандидат кој учествува 
во дијалогот без 
негова/нејзина 
согласност. 

 Потполна усогласеност  

Член 87 став 4  (4) Договорниот орган го спроведува 
дијалогот с÷ додека не го идентификува 
соодветното решение. 

 Член 29 точка 5 5. Договорниот орган го 
продолжува таквиот 
дијалог сè додека да го 
идентификува решението 
или решенијата, доколку 
е потребно и откако ќе ги 
спореди, кои се способни 
да ги задоволат неговите 
потреби. 

 Потполна усогласеност  

Член 87 став 5 (5) Откако утврдил дека фазата на 
дијалог е завршена и за тоа ги 
информирал избраните кандидати, 
договорниот орган ги поканува во 
разумен рок да поднесат понуда врз 
основа на решението избрано во фазата 
на дијалогот. 

 Член 29 точка 6 прва 
реченица 

6. Откако ќе објави дека 
дијалогот е завршен и 
откако ќе ги информира 
за тоа учесниците, 
договорниот орган бара 
од нив да ги поднесат 
своите крајни понуди врз 
основа на решението или 
решенијата претставени 
и специфицирани во 
текот на дијалогот. 

 Потполна усогласеност  

Член 89 став 1 алинеја 
1 

(1) Договорниот орган спроведува 
постапка со преговарање со претходно 
објавување на оглас: 
-ако не е пристигната ниту една 
прифатлива понуда во отворена 
постапка, ограничена постапка или во 
конкурентен дијалог, а при што е 
поништена претходната постапка без 
битно да се променат почетните услови 
во тендерската документација; 

 Член 30 точка 1 
алинеја а) прва 
реченица 

1. Договорните органи 
можат да ги доделуваат 
своите јавни договори со 
постаки со преговарање 
по објавување на 
известување за договор 
во следниве случаи: 

(а) во случајот на 
нерегуларни понуди или 
поднесување понуди кои 
се неприфатливи според 
националните одредби 
што одговараат на 
членовите 4, 24, 25, 27 и 
поглавје VII, како одговор 
на отворен или ограничен 

 Потполна усогласеност  
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повик или конкурентен 
дијалог, сè додека не се 
значајно изменети 
оригиналните услови на 
договорот. 

Член 89 став 1 алинеја 
2 

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

 Член 30 точка 1 
алинеја б) 

 (б) во исклучителни 
случаи, кога природата 
на работите, добрата или 
услугите или ризиците 
поврзани со нив не 
дозволуваат претходно 
целосно одредување на 
цената;  

 Потполна усогласеност  

Член 89 став 1 алинеја 
3 

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

 Член 30 точка 1 
алинеја в) 

(в) во случајот на услуги, 
меѓу другото, услуги од 
категорија 6 во Анекс II А 
и интелектуални улсуги, 
како што се услуги кои 
вклучуваат идејно 
решение за работи, во 
онаа мера во која 
природата на услугите 
што треба да обезбедат е 
таква што договорните 
спецификации не можат 
да се одредат со доволна 
прецизност, која 
дозволува доделување 
договор со избор на 
најдобра понуда во 
согласност со правилата 
со кои се уредува 
отворениот или 
ограничениот повик;  

 Потполна усогласеност  

Член 89 став 1 алинеја 
4 

-за работи кои се изведуваат исклучиво 
за потребите на истражување, 
тестирање или развој, а не со цел 
стекнување на корист или поврат на 
трошоците направени за истражувањето 
и развојот. 

 Член 30 точка 1 
алинеја г) 

(г) во однос на договори 
за јавни работи, за 
работи кои се извршуваат 
само за целите на 
истражување, тестирање 
или развој и кои намаат 
цел обезбедување 
профитабилност или 
надоместување на 
трошсците за 
истражување и развој. 

 Потполна усогласеност  

Член 89 став 2 прва 
реченица 

(2) Во случаите од став 1 алинеја 1 на 
овој член, договорниот орган не е 
должен да објави оглас доколку во 
постапката со преговарање ги повика 

 Член 30 точка 1 
алинеја а) втора 
реченица 
 

Договорните органи 
треба да издадат 
известување за договор 
кога во постапката со 

Преводот на оваа 
одредба од 
Директивата не е точен 

Потполна усогласеност  
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сите економски оператори кои во 
отворената постапка, ограничената 
постапка или конкурентниот дијалог ја 
докажале својата способност и кои 
доставиле понуди согласно со барањата 
на соодветната постапка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

преговарање ги 
вклучуваат сите или само 
понудувачите кои ги 
задоволуваат 
критериумите од 
членовите од 45 до 52 и 
кои, во текот на 
претходниот отворен или 
ограничен повик или  
дијалог, поднеле понуди 
во согласност со 
формалните барања од 
постапката за прибирање 
понуди.  

Член 89 став 2 втора 
реченица 

Во таков случај договорниот орган не 
може да повика понудувачи или 
кандидати кои не учествувале во 
претходната постапка. 

 Член 44 точка 3 осма 
реченица 

Во контекст на оваа иста 
постапка, договорниот 
орган не може да вклучи 
други економски 
оператори кои не 
побарале да учествуваат 
или кандидати кои ги 
немаат потребните 

способности. 

 Потполна усогласеност  

Член 89 став 3 (3) Во извештајот од спроведената 
постапка, комисијата дава детално 
образложение за причините за 
спроведување на постапката со 
преговарање со претходно објавување 
на оглас, како и за начинот на 
спроведување на постапката. 

 Член 43 прва реченица 
алинеја ѓ) 

За секој договор, 
рамковна спогодба и 
секое воспоставување 
систем за динамично 
купување, договорните 
органи составуваат 
писмен извештај кој го 
вклучува најмалку 
следново: 
(ѓ) за постапки со 
преговарање, 
околностите споменати 
во членовите 30 и 31 кои 
го оправдуваат 
користењето на овие 
постапки;  

 Потполна усогласеност  

Член 90 став 1 (1) Крајниот рок за поднесување на 
пријавите за учество не смее да биде 
покус од 37 дена од денот на 
испраќањето на огласот за објавување 
во „Службен весник на Република 
Македонија“ и на веб страницата на 
Бирото, ако проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка, без вклучен 
ДДВ, е над: 
 

32004L0018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 

3. Во ограничениот повик 
и во постапка со 
преговарање со 
претходен повик за 
прибирање понуди важат 
следниве аранжмани: 

(а) временскиот рок за 
примање на барањата за 
учество, како одговор на 
известувањето објавено 

 Потполна усогласеност  
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32004L0017 

јавни услуги 
Член 45 став 3 алинеја 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 38 став 3 алинеја 
а) 

во согласност со член 42 
(1) (в), или како одговор 
на покана од договорните 
субјекти во согласност со 
член 47 (5), како општо 
правило, фиксно е 
одреден на не помалку 
од 37 дена од датумот на 
кој е испратено 
известувањето или 
поканата и во никој случај 
не може да биде помал 
од 22 дена ако 
известувањето е 
испратено за објавување 
преку средства различни 
од електронските 
средства или факс, и не 
може да биде помал од 
15 дена ако 
известувањето е 
пренесено преку такви 
средства;  

 

3. Во случајот на 
ограничен повик, 
постапки со преговарање 
без објавување 
известување за договор 
споменати во член 30 и 
конкурентниот дијалог: 

(а) минималниот 
временски рок за прием 
на барања за учество е 
37 дена од датумот на кој 
е испратено 
известувањето за 
договор;  

Член 90 став 1 алинеи 1 
и 2 

-130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и услуги и 
4.000.000 евра во денарска 
противвредност за работи кај 
договорните органи од член 4 став 1 
точки а), б) и в) од овој закон или 
-200.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и услуги и 
4.000.000 евра во денарска 
противвредност за работи кај 
договорните органи од член 4 став 1 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 

Оваа директива се 
применува на јавни 
договори кои не се 
изземени во согласност 
со исклучоците 
предвидени во член 10 и 
11 и членовите од 12 до 
18 и кои имаат вредност 
без данок на додадена 
вредност проценета дека 
е еднаква или поголема 

Вредносните прагови 
предвидени со законот 
се порестриктивни од 
тие предвидени со 
Директивте. Во таков 
случај се смета дека 
одредбите од 
Директивите се 
целосно и правилно 
транспонирана во 
законот, од причина 

Потполна усогласеност  
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точки г) и д) од овој закон. јавни услуги 
Член 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од следниве прагови: 

(а)  162.000 евра за 
договори за јавни добра и 
услуги освен оние 
опфатени со точка (б), 
трета алинеја, доделени 
од договорни органи кои 
се набројани како 
централни државни 
органи во Анекс IV; во 
случајот на договори за 
јавни добра доделени од 
договорни органи што 
дејствуваат на полето на 
одбраната, ова се 
применува само на 
договори кои ги 
вклучуваат производите 
опфатени со Анекс V;  

(б) 249.000 евра 

- за договори за јавни 
добра и услуги доделени 
од договорни органи 
различни од оние 
набројани во Анекс IV, 

- за договори за јавни 
добра доделени од 
договорни органи кои се 
набројани во Анекс IV и 
дејствуваат на полето на 
одбраната, каде што овие 
договори вклучуваат 
производи кои не се 
опфтани со Анекс V, 

- за договори за јавни 
добра доделени од кој 
било договорен орган во 
однос на услугите 
набројани во Категорија 8 
од Анекс IIА, Категорија 5 
телекомуникациски 
услуги, позиции кои во 
ЦПВ се исти со 
референтните броеви 
7524, 7525 и 7526 во ЦПЦ  
и/или услугите набројани 
во Анекс II Б;  

(в) 6.242.000 евра за 

што Дириективите 
дозволуваат 
порестриктивен 
пристап 
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 16 

договори за јавни работи. 

 

Освен кога договорите се 
исклучени преку 
изземање од членовите 
од 19 до 26 или согласно 
со член 30, во врска со 
вршење на активноста за 
која станува збор, оваа 
директива се применува 
на договори чија 
вредност, исклучувајќи го 
данокот на додадена 
вредност (ДДВ), е 
проценета на не помалку 
од следниве 
коефициенти: 

(а) 499.000 евра во случај 
на договори за добра и 
услуги;  

(б) 6.242.000 евра во 
случај на договори за 
работи. 

Член 90 став 2 (2) По исклучок од став 1 на овој член, 
поради итни причини кои бараат 
извршување на договорот во рокови 
пократки од утврдените во став 1 на овој 
член,  договорниот орган може да ја 
забрза постапката со намалување на 
крајниот рок најмногу за 15 дена. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 8(а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Во случајот на 

ограничен повик или 

постапки со преговарање 

со објавување 

известување за договор 

споменати во член 30, 

онаму каде што итност 

доведува до 

неприменливост на 

временските рокови 

утврдени во овој член, 

договорните органи 

можат да определат: 

(а) временски рок за 

приемот на барањата за 

учество, кој не смее да 

биде помалку од 15 дена 

од датумот на кој било 

испратено известувањето 

за договор, или помалку 

од 10 дена ако 

известувањето било 

испратено преку 

Пристапот во законот е 
поретстриктивен од 
оној во Директивата. 
Затоа се смета дека 
одредбата од законот е 
целосно усогласена со 
одредбата од 
Директивите 

Потполна усогласеност  
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 3 
алинеја а) 

електронски средства, во 

согласност со форматот и 

постапката за испраќање 

известувања наведени во 

точка 3 од Анекс VIII;  
 

3. Во ограничениот повик 
и во постапка со 
преговарање со 
претходен повик за 
прибирање понуди важат 
следниве аранжмани: 

(а) временскиот рок за 
примање на барањата за 
учество, како одговор на 
известувањето објавено 
во согласност со член 42 
(1) (в), или како одговор 
на покана од договорните 
субјекти во согласност со 
член 47 (5), како општо 
правило, фиксно е 
одреден на не помалку 
од 37 дена од датумот на 
кој е испратено 
известувањето или 
поканата и во никој случај 
не може да биде помал 
од 22 дена ако 
известувањето е 
испратено за објавување 
преку средства различни 
од електронските 
средства или факс, и не 
може да биде помал од 
15 дена ако 
известувањето е 
пренесено преку такви 
средства;  

Член 93 став 4 (4) Договорниот орган во огласот за 
доделување на договор за јавна набавка 
ги наведува и критериумите за 
утврдување способност и правилата што 
ќе се применуваат, минималниот број на 
кандидати што има намера да ги избере 
и, доколку е потребно, максималниот 
број на кандидати. 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 

Договорните органи ги 
наведуваат во 
известувањето за 
договор целта и 
критериумите или 
правилата за 
недискриминација што 
планираат да ги 
применуваат, 
минималниот број 

 Потполна усогласеност  
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добра и договори за 
јавни услуги 
Член 44 точка 3 втора 
реченица 

кандидати што планираат 
да ги поканат и, каде што 
е соодветно, 
максималниот број 
кандидати. 

Член 93 став 5 (5) Минималниот број на кандидати 
наведен во огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка не смее да е 
помал од 3. 

 Член 44 точка 3 
четврта реченица 

Во постапка со 
преговарање со 
објавување известување 
за договор и постапка со 
конкурентен дијалог, 
минималниот број е три. 

 Потполна усогласеност  

Член 94 став 1 (1) Бројот на избраните кандидати мора 
да биде најмалку минималниот број 
наведен во огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка. 

 Член 44 точка 3 шеста 
реченица 

Договорните органи ги 
покануваат најмалку 
минималниот број 
кандидати кој е однапред 
поставен. 

 Потполна усогласеност  

Член 94 став 2 (2) По исклучок од ставот 1 на овој член, 
ако бројот на кандидати кои ги 
исполнуваат критериумите за 
утврдување на способност е помал од 
минималниот број наведен во огласот за 
доделување на договорот за јавна 
набавка, договорниот орган може да: 
-ја поништи постапката со преговарање 
со претходно објавување на оглас, или 
-ја спроведе постапката со преговарање 
со претходно објавување на оглас само 
со оние кандидати кои ги исполниле 
критериумите за утврдување на 
способност, доколку нивниот број е 
доволен за да обезбеди вистинска 
конкуренција. 

 Член 44 точка 3 седма 
реченица 

Кога бројот на кандидати 

што ги исполнува 

критериумите за избор и 

минималните нивоа за 

способност е под 

минималниот број, 

договорниот орган може 

да ја прекине постапката 

со тоа што ќе го покани 

кандидатот (кандидатите) 

со потребните 

способности. 

 Потполна усогласеност  

Член 95 став 1 (1) Договорниот орган е должен да ја 
испрати поканата за поднесување на 
првична понуда до сите избрани 
кандидати истовремено. 

 Член 40 точка 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Во ограничен повик, 

постапки со конкурентен 

дијалог и постапки со 

преговарање со 

објавување известување 

за договор во смисла на 

член 30, договорните 

органи истовремено и во 

писмена форма ги 

покануваат избраните 

кандидати да ги поднесат 

своите понуди или да 

преговараат или, во 

случајот на конкурентен 

дијалог, да учествуваат 

во дијалогот. 

 Потполна усогласеност  
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Член 95 став 2 (2) Договорниот орган не смее во 
фазата на преговарање да покани 
економски оператор да поднесе првична 
понуда, ако истиот не поднел пријава за 
учество или не ги исполнил 
критериумите за утврдување на 
способност. 

 Член 44 точка 3 осма 
реченица  

Во контекст на оваа иста 
постапка, договорниот 
орган не може да вклучи 
други економски 
оператори кои не 
побарале да учествуваат 
или кандидати кои ги 
немаат потребните 

способности. 

 Потполна усогласеност  

Член 96 став 1 (1) Поканата за поднесување на првична 
понуда особено содржи: 
- повикување на бројот на огласот; 
- датум и место на одржување на 
преговорите; 
- краен рок за поднесување на 
првичните понуди; 
- доколку е потребно, дополнителни 
документи кои економските оператори 
мораат да ги поднесат со цел да ги 
потврдат изјавите или да ги дополнат 
документите поднесени во фазата на 
претквалификација со кои ја докажуваат 
својата способност, и 
- критериумите за доделување на 
договорот согласно со одредбите од 
Глава VII, Дел 3. 

 Член 40 точка 5 5. Покрај тоа, поканата да 
се поднесе понуда, да се 
учествува во дијалог или 
да се преговара мора да 
содржи најмалку: 

(а) упатување на 
објавеното известување 
за договор;  

(б) крајниот рок за прием 
на понудите, адресата на 
која мора да бидат 
испратени понудите и 
јазикот или јазиците на 
кои мора да бидат 
составени понудите;  

(в) во случај на 
конкурентен дијалог, 
датумот и адресата 
определени за почеток на 
консултациите и 
користениот јазик или 
јазици;  

(г) упатување на сите 
можни дополнителни 
придружни документи кои 
треба да се поднесат, 
било како поддршка на 
изјави на понудувачот кои 
можат да се проверат, во 
согласност со член 44, 
било како дополнување 
на информациите 
споменати во тој член, и 
под условите утврдени во 
членовите 47 и 48;  

(д) соодветните 
коефициенти за 
критериуми за 
доделувањето на 

 Потполна усогласеност  
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договорот или, по 
потреба, тие критериуми 
по опаѓачки редослед на 
значење, доколку не се 
дадени во известувањето 
за договор, 
спецификациите или 
описниот документ. 

Член 97 став 1 прва и 
втора реченица 

(1) Договорниот орган пристапува кон 
преговори со секој избран кандидат 
посебно. Во текот на преговорите се 
утврдуваат сите технички, финансиски и 
правни аспекти на договорот. 

 Член 30 точка 2 2. Во случаите споменати 
во став 1, договорните 
органи со понудувачите 
преговараат околку 
понудите поднесени од 
нивна страна за да ги 
приспособат кон 
барањата што ги 
поставиле во 
известувањето за 
договор, спецификациите 
и дополнителните 
документи, доколку ги 
има, и да ја побараат 
најдобрата понуда во 
согласност со член 53(1). 

 Потполна усогласеност  

Член 97 став 3 (3) Во текот на преговорите, 
договорниот орган обезбедува еднаков 
третман на сите избрани кандидати. 
Договорниот орган не смее да 
обезбедува информации на 
дискриминирачки начин, кој може да 
создаде дополнителна предност за некој 
од избраните кандидати. 

 Член 30 точка 3 3. Во текот на 
преговорите, договорните 
органи осигуруват 
еднаков тертман на сите 
понудувачи. Особено, тие 
нема да даваат 
информации на 
дискриминаторски начин 
што на некои понудувачи 
може да им даде 
предност во однос на 
другите. 

 Потполна усогласеност  

Член 98 став 1 (1) Договорниот орган може во 
тендерската документација да предвиди 
постапката да се одвива во 
последователни фази со цел да се 
намали бројот на првични понуди за кои 
треба да се преговара. Намалувањето 
на бројот на првични понуди се врши врз 
основа на претходно утврдените 
критериуми за доделување на договорот 
за јавна набавка. 

 Член 30 точка 4 4. Договорни органи може 
да предвидат постапката 
со преговарање да се 
одвива во 
последователни фази за 
да се намали бројот на 
понуди за кои треба да се 
преговара, применувајќи 
го критериумот за 
доделување од 
известувањето за 
договор или од 
спецификациите. Во 
известувањето за 

 Потполна усогласеност  
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договор или во 
спецификациите се 
наведува дали може да 
се прибегне кон оваа 
опција. 

Член 99 став 1 точка 1 
алинеја 1 

(1) Договорниот орган спроведува 
постапка со преговарање без претходно 
објавување на оглас во следниве 
случаи: 
1.За набавка на стоки, работи и услуги: 
-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; 

 Член 31 прва реченица 
точка 1 алинеја а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договорните органи 
можат да доделуваат 
јавни договори со 
постапки со преговарање 
без претходно 
објавување известување 
за договор во следниве 
случаи: 

(1) за договори за јавни 
работи, договори за јавни 
добра и договори за јавни 
услуги: 

(а) кога ниедна понуда 
или ниедна соодветна 
понуда или ниедна 
пријава не е поднесена 
како одговор на отворен 
повик или ограничен 
повик ако првичните 
услови од договорот 
значајно не се изменети и 
под услов да биде 
испратен извештај до 
Комисијата доколку таа го 

бара тоа;  

 Потполна усогласеност  

Член 99 став 1 точка 1 
алинеја 2 

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

 Член 31 прва реченица 
точка 1 алинеја б)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(б) кога, поради технички 
или уметнички причини, 
или од причини поврзани 
со заштитата на 
ексклузивни права, 
договорот може да се 
додели само на 
конкретен економски 
оператор;  

 Потполна усогласеност  

Член 99 став 1 точка 1 
алинеја 3 

-кога од причини од крајна итност 
предизвикани од настани кои 
договорниот орган не можел да ги 
предвиди и да му се припишат како 
пропуст, не може да се примени рокот за 
објавување на отворена постапка, 
ограничена постапка, постапка со 

 Член 31 прва реченица 
точка 1 алинеја в) 
 
 
 
 
 

(в) сè додека е строго 
неопходно, кога поради 
крајна итност 
предизвикана од настани 
што не можеле да ги 
предвидат засегнатите 
договорни субјекти, не 

 Потполна усогласеност  
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барање за прибирање на понуди или 
постапка со преговарање со претходно 
објавување на оглас. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

можат да се почитуваат 
временските рокови за 
отворен повик, ограничен 
повик или постапка со 
преговарање со 
објавување известување 
за договор како што се 
споменати во член 30; 
Околностите земени 
предвид за да оправдаат 
крајна итност не смеат во 
ниеден случај да му се 
припишат на договорниот 
орган;  

Член 99 став 1 точка 2 
алинеја 1 

2.За набавка на стоки: 
-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; 

 Член 31 прва реченица 
точка 2 алинеја а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) за договори за јавни 
добра: 

(a) кога опфатените 
производи се 
произведени целосно за 
целта на истражување, 
експериментирање, 
студија или развој; оваа 
одредба не се протега на 
производство во обем со 
кој би се постигнала 
комерцијална одржливост 
или надоместување на 
трошоците за 

истражување и развој. 

 Потполна усогласеност  

Член 99 став 1 точка 2 
алинеја 2 

-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, при 
што промената на понудувачот би го 
обврзала договорниот орган да купи 
материјал кој има поинакви технички 
карактеристики што би резултирало со 
некомпатибилност или несразмерни 
технички тешкотии во функционирањето 
и одржувањето. Должината на 
дополнителните набавки не смее да 
надмине три години од склучувањето на 
основниот договор, а нивната вредност 
не смее да надмине 30% од вредноста 
на основниот договор, и 

 Член 31 прва реченица 
точка 2 алинеја б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(б) за дополнителни 
испораки од страна на 
првичниот доставувач, 
кои се наменети или како 
делумна замена на 
вообичаените залихи или 
инсталации или како 
проширување на 
постојните залихи или 
инсталации, каде што 
промената на 
доставувачот би го 
обврзала договорниот 
субјект да купи материјал 
со поинакви технички 
карактеристики, што би 
резултирало во 
некомпатибилност или 
несразмерни технички 
тешкотии во работењето 

 Потполна усогласеност  
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и одржувањето; 
должината на овие 
договори, како и онаа на 
повеќекратни договори, 
како општо правило, не 
смее да надминува три 
години;  

Член 99 став 1 точка 2 
алинеја 3 

-кои 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. 

 Член 31 прва реченица 
точка 2 алинеја г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(г) за набавка на добра 
под особено поволни 
услови, или од 
доставувач кој 
дефинитивно завршува 
со неговите деловни 
активности или од 
стечајни управници или 
ликвидатори на стечај, 
аранжман со доверители 
или слична постапка 
според националните 
закони или регулативи;  

 Потполна усогласеност  

Член 99 став 1 точка 3 3.За набавка на услуги, кога 
предметниот договор следува по 
спроведување на конкурс за избор на 
идејно решение и се доделува на 
најдобро рангираниот учесник или на 
еден од најдобро рангираните учесници. 
Ако договорот се доделува на еден од 
најдобро рангираните учесници, 
договорниот орган ги поканува сите нив 
да учествуваат во преговорите. 

 Член 31 прва реченица 
точка 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) за договори за јавни 
услуги, кога предметниот 
договор следува по 
конкурс за идејно 
решение и мора, 
согласно со 
применливите правила, 
да биде доделен на 
успешниот кандидат или 
на еден од успешните 
кандидати, при што, во 
последниов случај, сите 
успешни кандидати мора 
да бидат поканети да 
учествуваат во 
преговорите;  

 Потполна усогласеност  

Член 99 став 1 точка 4 4.За набавка на дополнителни работи 
или услуги кои не се вклучени во 
основниот договор, а кои поради 
непредвидени околности се нужни, под 
услов договорот да му се додели на 
изведувачот на работите или давателот 
на услугите од основниот договор кога: 
-таквите дополнителни работи или 
услуги не можат да бидат технички или 
економски одделени од основниот 
договор без поголеми проблеми за 
договорниот орган, или 
-таквите работи или услуги, иако можат 
да се одделат од извршувањето на 

 Член 31 прва реченица 
точка 4  прва реченица 
алинеја а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) за договори за јавни 
работи и договори за 
јавни услуги: 

(а) за дополнителни 
работи или услуги кои не 
се вклучени во првично 
разгледуваниот проект 
или во оригиналниот 
договор, но кои, преку 
непредвидени околности, 
станале неопходни за 
извршување на работите 
или услугите опишани во 
него, под услов тој да е 

 Потполна усогласеност  
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основниот договор, се неопходни за 
неговото завршување. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доделен на економскиот 
оператор што извршува 
такви работи или услуги: 

- кога таквите 
дополнителни работи или 
услуги не можат да бидат 
технички или економично 
одделени од 
оригиналниот договор 
без големи проблеми за 
договорните органи, 

или 

- кога таквите 
дополнителни работи или 
услуги кои, иако можат да 
бидат одделени од 
извршувањето на 
оригиналниот договор, се 
строго неопходни за 

негово завршување; 

Член 99 став 2 (2) Вкупната вредност на 
дополнителните работи или услуги од 
ставот 1 точка 4 на овој член не смее да 
надмине 30% од вредноста на 
основниот договор а должината на 
дополнителните работи или услуги не 
смее да надмине три години од 
склучувањето на основниот договор. 

 Член 31 точка 4 втора 
реченица 
 

Сепак, вкупната вредност 
на договори доделени за 
дополнителни работи или 
услуги не може да 
надминуваат 50 % од 
износот на оригиналниот 
договор;  

Одредбата од законот 
е порестриктивна од 
Директивата, затоа се 
смета дека истата е во 
согласност со 
Директивата 

Потполна усогласеност  

Член 99 став 4 (4) Во извештајот од спроведената 
постапка, комисијата дава детално 
образложение за причините за 
спроведување на постапката со 
преговарање без претходно објавување 
на оглас, како и за начинот на 
спроведување на постапката. 

 Член 43 прва реченица 
алинеја ѓ) 

За секој договор, 
рамковна спогодба и 
секое воспоставување 
систем за динамично 
купување, договорните 
органи составуваат 
писмен извештај кој го 
вклучува најмалку 
следново: 
(ѓ) за постапки со 
преговарање, 
околностите споменати 
во членовите 30 и 31 кои 
го оправдуваат 
користењето на овие 
постапки;  

 Потполна усогласеност  

Член 105 став 1 (1) Договорниот орган спроведува 
конкурс за избор на идејно решение 
согласно со член 21 став 3 од овој закон, 
како посебна постапка со доделување 
награди, или како дел од постапката за 

32004L0018 
 
 
 
 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 

2. Овој наслов се 
применува за: 

(a) конкурси за идејни 

 Потполна усогласеност  
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доделување на договор за јавна набавка 
на услуги. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32004L0017 

усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 67 точка 2 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 61 точка 1 и 2 
 
 

решенија организирани 
како дел од постапката 
која води кон доделување 
јавен договор за услуги;  

(б) конкурси за идејни 
решенија со награди 
и/или плаќање за 
учесниците. 

 

1. Овој наслов важи за 

конкурсите за идејни 

решенија организирани 

како дел од постапката за 

јавни набавки за услуги, 

чија проценета вредност 

без ДДВ е еднаква или 

поголема од 499.000 

евра. За целите на овој 

став, под „праг“ се 

подразбира проценетата 

вредност без ДДВ на 

договорот за услуги, 

вклучувајќи ги сите 

потенцијални награди 

и/или плаќања на 

учесниците. 

2. Овој наслов важи за 

конкурсите за идејни 

решенија каде што 

износот на наградите и 

плаќањата на учесниците 

е еднаков или поголем од 

499.000 евра. 

Член 108 став 2 (2) Содржината на поднесените планови 
и проекти е доверлива до истекот на 
крајниот рок за нивно поднесување. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 71 точка 2 
 
 

2. Со комуникацијата, 

размената и чувањето 

информации се 

обезбедува дека се 

зачувува интегритетот и 

доверливоста на сите 

информации пренесени 

од учесниците во 

конкурсот и дека жири-

комисијата ја дознава 

содржината на плановите 

и проектите само по 

истекот на временскит 

рок за нивно 

 Потполна усогласеност  
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 64 точка 2 
 

поднесување. 

 

2. Комуникациите, 

размената и чувањето 

информации се такви што 

се обезбедува 

зачувување на 

интегритетот и 

доверливоста на сите 

информации соопштени 

од учесниците во 

конкурсот, а жирито ја 

проценува содржината на 

плановите и проектите 

само по истекот на 

временското 

ограничување за нивно 

поднесување. 

Член 109 став 1 (1) Ако договорниот орган бара од 
економските оператори плановите или 
проектите да ги испратат со користење 
на електронски средства, соодветно се 
применуваат членовите 60 и 61 од овој 
закон. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 71 точка 1 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 64 точка 1 

1. Член 42(1), (2) и (4) се 
применува на сите 
видови комуникација во 
врска со конкурси. 

 

 

 

 

1. Член 48(1), (2) и (4), 
исто така, важи за сите 
комуникации во врска со 
конкурсите. 

 Потполна усогласеност  

Член 110 став 1 (1) Ако конкурсот е дел од постапка за 
доделување на договор за јавна набавка 
на услуги, договорниот орган во рамки 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 

2. Договорните органи 
може да бараат од 
кандидатите и од 

 Потполна усогласеност  
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на документацијата за конкурсот, може 
да бара исполнување на минимални 
услови со кои учесниците треба да ја 
докажат својата способност за 
извршување на договорот. 

Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 44 точка 2 прва 
реченица 

понудувачите да ги 
исполнуваат 
минималните нивоа на 
капацитет во согласност 
со членовите 47 и 48. 

Член 110 став 2 (2) Бројот на избрани учесници мора да 
биде доволен за да се обезбеди 
вистинска конкуренција. 

32004L0018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32004L0017 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 72 втора 
реченица 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 65 точка 2 втора 
реченица 

Во секој случај, бројот на 
кандидати повикани да 
учествуваат е доволен за 
да се обезбеди вистинска 
конкуренција. 

 

 

 

 

 

 

 
Во секој случај, бројот на 
кандидати кои се 
повикани да учествуваат 
е доволен за да се 
обезбеди вистинска 
конкуренција. 

 Потполна усогласеност  

Член 111 став 1 прва 
реченица 

(1) Оценувањето на плановите или 
проектите поднесени на конкурсот за 
избор на идејно решение го врши жири 
комисија избрана од договорниот орган.  

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 

2. Жири-комисијата ги 
разгледува плановите и 
проектите поднесени од 
кандидатите анонимно и 
единствено врз основа на 
критериумите наведени 
во известувањето за 
конкурс. 

 

 Потполна усогласеност  
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добра и договори за 
јавни услуги 
Член 74 точка 2 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 66 точка 2 

 

 

 

2. Тоа ги разгледува 
плановите и проектите 
што се поднесени од 
кандидатите анонимно и 
единствено врз основа на 
критериумите наведени 
во известувањето за 
конкурс. 

Член 111 став 2 (2) Ако од учесниците на конкурсот се 
бара посебна стручна квалификација, 
најмалку третина од членовите на жири 
комисијата мора да имаат исти или 
соодветни стручни квалификации како 
учесниците. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 73 втора 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 65 точка 3 втора 
реченица 

Онаму каде што се бара 
конкретна 
професионална 
квалификација од 
учесниците на конкурсот, 
барем една третина од 
неговите членови мора 
да ја имаат истата 
квалификација или 
еквивалентна на неа. 

 
 

 

Онаму каде што се бара 
конкретна 
професионална 
квалификација од 
учесниците на конкурсот, 
барем една третина од 
членовите на жирито, 
мора да ја имаат истата 
квалификација или 
еквивалентна на неа. 

 Потполна усогласеност  

Член 112 став 1 (1) Анонимноста на учесниците мора да 
се запази пред жири комисијата сè 
додека таа не донесе мислење или 
одлука. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 

4. Анонимноста мора да 
се почитува сè додека 
жири-комисијата не 
донесе мислење или 

 Потполна усогласеност  
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усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 74 точка 4 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 66 точка 4 

одлука. 

 
 

 

 

 

4. Мора да се зачува 
анонимноста сè додека 
жирито не донесе свое 
мислење или одлука. 

Член 112 став 2 (2) Жири комисијата е самостојна во 
донесувањето на своите одлуки. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 74 точка 1 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 

1. Жирито е независно во 
своите одлуки или 
мислења. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Жирито е независно во 
неговите одлуки или 
мислења. 

 Потполна усогласеност  
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Член 66 точка 1 

Член 113 став 1 (1) Жири комисијата ги оценува 
поднесените планови и проекти врз 
основа на критериумите за оценување 
наведени во огласот. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 74 точка 2 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 66 точка 2 

2. Жири-комисијата ги 
разгледува плановите и 
проектите поднесени од 
кандидатите анонимно и 
единствено врз основа на 
критериумите наведени 
во известувањето за 
конкурс. 

 
 

 

 

2. Тоа ги разгледува 
плановите и проектите 
што се поднесени од 
кандидатите анонимно и 
единствено врз основа на 
критериумите наведени 
во известувањето за 
конкурс. 

 Потполна усогласеност  

Член 114  став 1 (1) Жири комисијата може да ги повика 
учесниците на конкурсот да одговорат 
на прашањата од член 113 став 2 од 
овој закон, заради разјаснување на сите 
аспекти што се однесуваат на 
предложениот план или проект. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 74 точка 5 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 

5. Доколку има потреба, 
кандидатите може да се 
повикаат да ги одговорат 
прашањата што ги 
евидентирала жири-
комисијата во записникот 
за да се разјаснат кои 
било аспекти на 
проектите. 
 
 

 

 

5. Кандидатите можат да 
бидат повикани, доколку 
е потребно, да одговорат 
на прашањата што ги 
евидентирало жирито во 
записникот со цел 

 Потполна усогласеност  
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постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 66 точка 5 

појаснување на сите 
аспекти на проектите. 

Член 114  став 2 (2) Жири комисијата води записник од 
дискусиите што се воделе согласно со 
одредбите од  став 1 на овој член. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 74 точка 6 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 66 точка 6 

6. Комплетниот записник 
се подготвува со дијалог 
меѓу членовите на жири-
комисијата и 
кандидатите. 
 

 

 

 

 

6. Се составува целосен 
записник за дијалогот 
меѓу членовите на 
жирито и кандидатите. 

 Потполна усогласеност  

Член 115 став 3 (3) Договорниот орган не смее да ги 
користи рамковните спогодби со цел да 
се попречи, ограничи или наруши 
конкуренцијата 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 32 точка 2, седма 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 

Договорните органи не 
смеат некоректно да ги 
употребуваат рамковните 
спогодби или на начин со 
кој се попречува, 
ограничува или нарушува 
конкуренцијата 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Договорните субјекти 

не смеат да ги 

злоупотребат рамковните 

 Потполна усогласеност  
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2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 14 точка 4 

спогодби со цел да ја 

попречуваат, 

ограничуваат или 

нарушуваат 

конкуренцијата. 

Член 116 став 1 (1) Договорниот орган може да склучи 
рамковна спогодба за времетраење кое 
е соодветно на природата на предметот 
на набавка, но не подолго од три години 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 32 точка 2, шеста 
реченица 

Рокот на рамковна 
спогодба не може да 
надминува четири 
години, освен во 
исклучителни добро 
оправдани случаи, 
особено со предметот на 
рамковната спогодба 

Нашиот предлог е 
порестриктивен од 
одредбата во 
Директивата, што 
значи дека истиот е 
усогласен со 
Директивата 

Потполна усогласеност  

Член 116 став 2 (2) Договорите за јавни набавки 
доделени врз основа на рамковна 
спогодба се склучуваат меѓу 
договорниот орган и економскиот 
оператор кој е страна во соодветната 
спогодба 

 Член 32 точка 2, 
четврта реченица 

Овие постапки може да 
се применат само меѓу 
договорните органи и 
економските оператори 
кои биле оригинални 
страни во рамковната 
спогодба 

 Потполна усогласеност  

Член 118 (1) Ако договорниот орган склучува 
рамковна спогодба со повеќе економски 
оператори, нивниот број не смее да е 
помал од три. 
(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, 
бројот на економските оператори може 
да е помал доколку нема доволен број 
на економски оператори кои ги 
исполниле критериумите за утврдување 
на способност и истите доставиле 
прифатливи понуди. 

 Член 32 точка 4, прва 
реченица 

Каде што рамковната 
спогодба е склучена со 
неколку економски 
оператори, тие мора да 
бидат најмалку три на 
број, се додека постои 
доволен број економски 
оператори кои ги 
задоволуваат 
критериумите за избор 
и/или прифатливи понуди 
кои ги задоволуваат 
критериумите за 
доделување 

 Потполна усогласеност  

Член 119 став 2 (2) Договорниот орган доделува 
договори за јавни набавки врз основа на 
рамковна спогодба склучена со повеќе 
економски оператори: 
- без повторно прибирање на понуди, 
или 
- со повторно прибирање на понуди од 
сите економски оператори кои се страна 

 Член 32 точка 4, втора 
реченица алинеја 1  и 2 

Договори врз основа на 
рамковни спогодби 
склучени со неколку 
економски оператори 
може да се доделуваат 
или: 
- со примена на условите 
утврдени во рамковната 

Член 119 став 2 и став 
5 од законот ја 
опфаќаат алинејата 2 
од член 32 точка 4 
втора алинеја од 
Директивата (види 
подолу) 
Условите за повторно 

Потполна усогласеност  
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во рамковната спогодба. спогодба без повторно 
отворање конкурс, или 
- каде што сите услови не 
се утврдени во 
рамковната спогодба, 
кога страните повторно 
си конкурираат врз 
основа на истите услови 
и, доколку е потребно, 
попрецизно формулирани 
услови или спрема 
потребата, други услови 
споменати во 
спецификациите на 
рамковната спогодба, во 
согласност со следнава 
постапка 

прибирање на понуди 
се дефинирани во член 
120 став 1 

Член 119 став 5 (5) Договорниот орган може да додели 
договор за јавна набавка согласно со 
став 2, алинеја 2 на овој член, во случаи 
каде што сите услови за доделување на 
договор за јавна набавка не се утврдени 
во рамковната спогодба, со повторно 
поднесување на понуди при што 
понудувачите повторно конкурираат врз 
основа на истите и доколку е потребно 
со попрецизно формулирани услови 
утврдени во рамковната спогодба 

 Член 32 точка 4, втора 
реченица алинеја 2 

- каде што сите услови не 
се утврдени во 
рамковната спогодба, 
кога страните повторно 
си конкурираат врз 
основа на истите услови, 
и доколку е потребно, 
попрецизно формулирани 
услови или спрема 
потребата, други услови 
споменати во 
спецификациите во 
рамковната спогодба, во 
согласност со следнава 
постапка 

Види забелешка погоре Потполна усогласеност  

Член 120 став 1  (1) При доделување на договор за јавна 
набавка врз основа на член119 став 2, 
алинеја 2 од овој закон, договорниот 
орган повторно прибира понуди според 
следната постапка: 
- за секој договор за јавна набавка, 
договорниот орган доставува писмено 
барање за прибирање на понуди до сите 
понудувачи кои се страна во рамковната 
спогодба; 
- договорниот орган определува 
примерен рок кој ќе овозможи да се 
поднесат понуди за секој договор за 
јавна набавка водејќи сметка за 
сложеноста на предметот на договорот 
и времето потребно да се подготват и да 
се поднесат понудите; 
- понудите се доставуваат во писмена 
форма и договорниот орган ги отвора во 
утврдениот рок. Содржината на 

 Член 32 точка 4, втора 
реченица алинеја 2 (а), 
(б), (в), (г) 

(а) за секој договор кој 
треба да се додели, 
договорните органи во 
писмена форма ги 
консултираат 
економските оператори 
способни да го извршат 
договорот;  
(б) договорните органи 
определуваат рок кој е 
доволно долг да 
овозможи да се поднесат 
понуди за секој посебен 
договор, водејќи сметка 
за фактори како што се 
сложеноста на предметот 
на договорот и времето 
потребно да се испратат 
понуди;  
(в) понуди се 

 Потполна усогласеност  
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понудите останува доверлива сé додека 
договорниот орган не ги извести 
понудувачите за извршениот избор, и 
договорниот орган го доделува секој 
договор за јавна набавка на понудувачот 
кој ја поднел најдобрата понуда врз 
основа на критериумите за доделување 
на договорот утврдени во рамковната 
спогодба. 

поднесуваат во писмена 
форма и нивната 
содржина останува 
доверлива сè додека не 
истече предвидениот 
временски рок за 
одговор;  
(г) договорните органи го 
доделуваат секој договор 
на понудувачот што ја 
поднел најдобрата 
понуда врз основа на 
критериумите за 
доделување утврдени во 
спецификациите на 
рамковната спогодба. 
 

Член 121 став 2 (2) Договорниот орган го наведува 
користењето на електронска аукција во 
огласот за доделување на договор за 
јавна набавка и во тендерската 
документација. 

32004L0018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32004L0017 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 3 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 3, прва 
реченица 

3. Договорните органи 

кои ќе одлучат да одржат 

електронска аукција го 

наведуваат овој факт во 

известувањето за 

договор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договорните субјекти кои 
ќе одлучат да одржи 
електронска аукција го 
наведуваат фактот во 
известувањето што се 
користи како инструмент 
за повик за прибирање 
понуди. 
 

 Потполна усогласеност  

Член 122 став 1  (1) Договорниот орган не смее да 
користи електронска аукција со цел да ја 
попречи, ограничи или наруши 
конкуренцијата или да го измени 
предметот на договорот за јавна 
набавка утврден во огласот за 
доделување на договор за јавна набавка 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 

Договорните органи не 
смеат да ја водат 
неправилно 
електронската аукција и 
не смеат да ја користат 
за спречување, 
ограничување или 

 Потполна усогласеност  
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и во тендерската документација. 
 

доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 8, втора 
реченица 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 9 

нарушување на 
конкуренцијата или за 
промена на предметот на 
договорот во однос на 
предметот што е наведен 
во известувањето за 
договор и дефиниран во 
спецификацијата. 
 
 
Договорните субјекти не 
смеат несоодветно да 
прибегнуваат кон 
електронски аукции ниту, 
пак, смеат да ги користат 
на начин за да ја спречат, 
органичат или нарушат 
конкуренцијата или за да 
го изменат предметот на 
договорот, како што е 
дефинирано во 
известувањето кое се 
користи како средство за 
повик за прибирање 
понуди и во 
спецификациите.  
 

Член 123 став 1  (1) Електронска аукција не се користи за 
доделување на договор за јавна набавка 
на услуги и работи кои вклучуваат 
интелектуални услуги, проектирање и 
слични услуги. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 1 точка 7, втора 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 

Поради тоа, одредени 
договори за услуги и 
одредени договори за 
работи чии предмет се 
интелектуални дела, како 
што се идејни решенија 
за работи, не треба да 
бидат предмет на 
електронски аукции. 
 
 
 
 
 
 
Последователно на тоа, 
одредени договори за 
услуги и одредени 
договори за работи, чиј 
предмет се 
интелектуални дела, како 
што е идејно решение за 
работи, не може да бидат 
предмет на електронски 
аукции. 

 Потполна усогласеност  
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транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 6, втора 
реченица 

 

Член 124  (1) Ако договорниот орган користи 
електронска аукција, должен е во 
тендерската документација да ги вклучи: 
- делот на понудата кој ќе биде предмет 
на електронска аукција, под услов 
истиот да може да се определи и изрази 
во бројки или проценти; 
- ограничувањата на вредноста до кои 
може да се подобрува делот од став 1 
алинеја 1 на овој член, во согласност со 
техничките спецификации на предметот 
на договорот; 
- информациите кои ќе им бидат 
достапни на понудувачите во текот на 
електронската аукција и кога овие 
информации ќе им бидат достапни; 
- соодветни информации за 
спроведувањето на електронска аукција; 
- условите под кои понудувачите ќе 
можат да наддаваат, а особено 
минималните разлики кои се дозволени 
во процесот на негативно наддавање, 
доколку е потребно, и 
- соодветни информации за 
електронските средства што се користат 
и техничките услови за поврзување. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договорните органи кои 
ќе одлучат да одржат 
електронска аукција го 
наведуваат овој факт во 
известувањето за 
договор. 
Меѓу другото, 
спецификациите ги 
содржат и следниве 
детали: 
(а) карактеристиките чии 
вредности ќе бидат 
предмет на електронска 
аукција, под услов 
таквите карактеристики 
да можат да бидат 
квантификувани и 
изразени во цифри или 
проценти;  
(б) сите лимити на 
вредности кои може да се 
поднесат, бидејќи тие се 
резултат на 
спецификациите 
поврзани со предметот 
на договорот;  
(в) информациите кои ќе 
им бидат достапни на 
понудувачите во текот на 
електронската аукција и, 
кога е соодветно, кога ќе 
им бидат достапни;  
(г) релевантните 
информации за процесот 
на електронска аукција;  
(д) усповите во кои 
понудувачите ќе можат 
да поднесуваат понуди и, 
особено, минималните 
разлики кои би биле 
потребни при 
доставувањето понуди, 
во случаи кога е 
соодветно;  
(ѓ) релевантните 
информации за 
електронската опрема 
што се употребува и 

 Потполна усогласеност  
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 3 

аранжманите и 
техничките спецификации 
за поврзување. 
Договорните субјекти кои 
ќе одлучат да одржи 
електронска аукција го 
наведуваат фактот во 
известувањето што се 
користи како инструмент 
за повик за прибирање 
понуди. 
 
 
Спецификациите ги 
вклучуваат, меѓу другото, 
следниве детали: 
(а) карактеристиките чии 
вредности ќе бидат 
предмет на електронска 
аукција, под услов 
таквите карактеристики 
да може да се 
квантификуваат и да 
може да се изразат во 
бројки или проценти;  
(б) кои било 
ограничувања на 
вредностите кои може да 
се достават, бидејќи тие 
произлегуваат од 
спецификациите во врска 
со предметот на 
договорот;  
(в) информациите кои 
може да им се стават на 
располагање на 
понудувачите во текот на 
електронската аукција и, 
онаму каде што е 
соодветно, кога тие ќе им 
бидат ставени на 
располагање;  
(г) релевантните 
информации во врска со 
процесот на електронски 
аукции;  
(д) условите според кои 
понудувачите ќе може да 
достават понуди и, 
особено, минималните 
разлики кои, онаму каде 
што е соодветно, би се 
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побарале во текот на 
доставувањето понуди;  
(ѓ) релевантните 
информации во врска со 
електронската опрема 
што се користи и 
аранжманите и 
техничките спецификации 
за поврзување. 
 

Член 125 став 1  (1) Пред да започне со електронска 
аукција, договорниот орган врши 
целосна евалуација на способноста и на 
првичните понуди на понудувачите 
согласно со условите и критериумите од 
тендерската документација. 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 4 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 4 

Пред да се продолжи со 
електронска аукција, 
договорните органи 
вршат целосна 
евалуација на понудите 
во согласност со 
поставениот 
критериум/критериуми за 
доделување договор и со 
коефициентите дадени за 
тие критериуми. 
 
 
 
Пред да се продолжи со 
електкронската аукција, 
договорните субјекти ќе 
направат целосна 
првична процена на 
понудите во согласност 
со одредениот 
критериум/критериуми за 
доделување и со 
коефициентот кој е 
фиксно одреден за нив.   
 

 Потполна усогласеност  

Член 125 став 2 (2) Договорниот орган ги поканува сите 
понудувачи кои поднеле прифатливи 
понуди да достават нови цени или нови 
вредности за делот на понудата кој е 
предмет на електронска аукција. 
Поканата истовремено се доставува до 
сите понудувачи по електронски пат  
 
 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 4, втора 
реченица 
 

Сите понудувачи кои 
поднеле прифатливи 
понуди истовремено се 
повикуваат електронски 
да поднесат нови цени 
и/или нови вредности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Потполна усогласеност  
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 4 втора 
реченица 
 

Сите понудувачите кои 
доставиле прифатливи 
понуди ќе бидат 
истовремено повикани 
преку електронски 
средства да достават 
нови цени и/или нови 
вредности  

Член 125 став 3  (3) Во поканата се наведува датумот и 
времето на започнување на аукцијата, 
начинот на спроведување на аукцијата, 
како и сите потребни информации за 
поврзување со електронските средства 
што се користат. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 4, трета 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 4, трета  
реченица 

повикот ги содржи сите 
релевантни информации 
за индивидуалното 
поврзување со 
електронската опрема 
што се користи и се 
наведува датумот и 
времето на почетокот на 
електронската аукција.  
 
 
 
 
 
 
поканата ги содржи сите 
релеванти информации 
во врска со 
индивидуалното 
поврзување со 
употребените 
електронски средства и 
ги наведува датумот и 
времето на започнување 
на електронската аукција.  
 

 Потполна усогласеност  

Член 125 став 4 (4) Ако критериумот за доделување на 
договорот е економски најповолна 
понуда, во поканата се наведува и 
исходот од целосната евалуација на 
соодветната првична понуда на 
понудувачот до кој се испраќа поканата. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 

Кога договорот треба да 
се додели врз основа на 
економски најповолната 
понуда, повикот е 
придружен со резултатот 
од целосна евалуација на 
релевантниот понудувач, 
спроведена во 

 Потполна усогласеност  
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за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 5, прва 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка  5,прва  
реченица 

согласност со 
коефициентите утврдени 
во првиот потстав од 
член 53(2). 
 
 
 
Кога договорот треба да 
се додели врз основа на 
економски најповолната 
понуда, поканата е 
придружена со 
резултатот од целосната 
процена на релевантната 
понуда, извршена во 
согласност со 
коефициентот пропишан 
во првиот потстав од 
член 55 (2). 
 

Член 125 став  5  (5) Електронското негативно наддавање 
може да започне најрано два дена од 
датумот на кој се испратени поканите за 
учество на електронската аукција. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 4, петта 
реченица 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 4, петта  
реченица 

Електронската аукција не 
може да започне порано 
од два дена по датумот 
на кој е испратена 
поканата за учество на 
тендер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Електронската аукција не 
може да започне порано 
од два работни дена по 
датумот на кој се 
испратени поканите. 
 
 

 Потполна усогласеност  



 104 

Член 126 став 2 (2) Електронската аукција се спроведува 
во неколку последователни кругови. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 4, 
четврта реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 4, 
четврта  реченица 
 
 

Електронската аукција 
може да се одржи во 
повеќе последователни 
фази  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Електронската аукција 
може да се одвива во 
неколку последователни 
фази.  

 Потполна усогласеност  

Член 127 став 1  (1) За време на секој круг од 
електронската аукција, договорниот 
орган на сите понудувачи им ги 
доставува информациите потребни да 
утврдат како се рангирани во секое 
време. Договорниот орган може да им 
доставува и други информации во врска 
со: 
 - бројот на учесници во соодветниот 
круг од електронската аукција, и  
- новите цени или вредности што биле 
поднесени во соодветниот круг од 
електронската аукција од другите 
понудувачи, под услов тендерската 
документација да предвидува таква 
можност. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 6, прва, 
втора трета реченица 
 
 
 
 
 
 
 

Во текот на секоја фаза 
на електронската аукција, 
договорните органи 
веднаш ги пренесуваат 
до сите понудувачи 
информациите кои во 
најмала мера се доволни 
за да им се овозможи на 
понудувачите да го 
дознаат својот релативен 
ранг во секој момент. 
Тие, исто така, може да 
пренесат и други 
информации за други 
поднесени цени или 
вредности, под услов да 
е наведено тоа во 
спецификациите. Исто 
така, во секое време 
може да го објават бројот 
на учесници во таа фаза 

 Потполна усогласеност  
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 6, прва, 
втора ,трета  реченица 
 
 
 
 

на аукцијата. 
 
 
Во текот на секоја фаза 
од електронската аукција, 
договорните субјекти 
веднаш им доставуваат 
на сите понудувачите 
доволно информации за 
да им овозможат да го 
констатираат нивното 
релативно рангирање во 
секој момент. Тие, исто 
така, може да достават 
други информации во 
врска со други доставени 
цени или вредности, под 
услов тоа да е наведено 
во спецификациите. Тие, 
исто така, можат во кое 
било време да го 
соопштат бројот на 
учесниците во таа фаза 
од аукцијата  

Член 127 став 2 (2) При спроведување на круговите од 
електронската аукција, договорниот 
орган не смее да го открие идентитетот 
на понудувачите. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 6, 
четврта реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 6, 

Меѓутоа, во ниеден 
случај не смеат да го 
откријат идентитетот на 
понудувачите во ниедна 
фаза од електронската 
аукција. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Меѓутоа, во ниту еден 
случај не смеат да ги 
откријат идентитетите на 
понудувачите во ниту 
една фаза од 
електронската аукција. 
 

 Потполна усогласеност  
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четврта  реченица 
 

Член 128 став 1 (1) Електронската аукција се затвора на 
еден или повеќе од следните начини: 
- во однапред утврдено време за кое 
понудувачите биле известени во 
поканата од член 125 став 2 од овој 
закон; 
- кога бројот на кругови, утврден во 
поканата од член 125 став 2 од овој 
закон е исполнет, при што поканата исто 
така содржи временска рамка за секој 
круг, или 
- кога ќе престанат да се добиваат нови 
цени или нови вредности кои ги 
задоволуваат барањата во врска со 
минималните разлики при што 
договорниот орган во поканата го 
наведува времето што ќе биде 
дозволено да помине по добивање на 
последната понуда а пред затворање на 
електронската аукција. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 

Договорните органи кои ја 
затвораат електронска 
аукција на еден или 
повеќе од следниве 
начини: 
(а) го наведуваат 
однапред утврдениот 
датум и време во 
поканата за учество на 
аукција;  
(б) кога ќе прекинат да 
добиваат нови цени или 
нови вредности кои ги 
исполнуваат условите за 
минимални разлики. Во 
тој случај, договорните 
органи го наведуваат во 
поканата за учество на 
аукција периодот што ќе 
дозволат да помине по 
приемот на последната 
апликација пред да ја 
затворат електронската 
аукција;  
(в) кога ќе завршат сите 
фази на аукцијата 
однапред утврдени во 
поканата за учество на 
аукција. 
Кога договорните органи 
ќе одлучат да ја затворат 
електронската аукција во 
согласност со потстав (в), 
по можност во 
комбинација со 
аранжманите утврдени во 
потстав (б), во поканата 
за учество во аукцијата 
се наведува временскиот 
распоред за секоја фаза 
на аукцијата  
 
 
Договорните субјекти ја 
затвораат електронската 
аукција на еден или 
повеќе од следниве 
начини: 
(а) во поканата за 
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постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 7 

учество на аукцијата тие 
го наведуваат датумот и 
времето кои се однапред 
одредени;  
(б) кога не примаат 
повеќе нови цени или 
нови вредност што ги 
исполнуваат условите во 
врска со минималните 
разлики. Во тој случај, 
договорните субјекти го 
наведуваат во поканата 
за учество на аукцијата 
времето кое ќе дозволат 
да помине по примањето 
на последната доставена 
понуда пред да ја 
затворат електронската 
аукција;  
(в) кога е пополнет бројот 
на фазите на аукцијата, 
фиксно утврден во 
поканата за учество на 
аукцијата. 
Кога договорните 
субјекти одлучиле да ја 
затворат електронската 
аукција во согласност со 
потстав (в), можно во 
комбинација со 
аранжманите пропишани 
во потстав (б), во 
поканата за учество на 
аукција се наведува 
временскиот распоред за 
секоја фаза од аукцијата. 
 
 

Член 128 став 2 (2) Договорниот орган го доделува 
договорот за јавна набавка согласно со 
член 164 од овој закон, а врз основа на 
резултатите добиени по затворањето на 
електронската аукција. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 54 точка 8, прва 
реченица 

По затворање на 
електронската аукција, 
договорните органи го 
доделуваат договорот во 
согласност со член 53 и 
врз основа на 
резултатите од 
електронската аукција. 
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 56 точка 8 

 
По затворањето на 
електронската аукција, 
договорните субјекти го 
доделуваат договорот во 
согласност со член 55 врз 
основа на резултатите од 
електронската аукција. 
 

Член 130 став 1 (1) Договорниот орган може да го 
продолжи рокот за поднесување на 
понудите во случај кога понудите не 
можат да се изготват без посета на 
локација, како и во случај кога 
договорниот орган не е во можност да ја 
достави тендерската документација или 
одговорот на доставените барања за 
појаснувања во временските рокови 
утврдени со овој закон, иако истите биле 
навремено побарани. Во тој случај, 
договорниот орган го продолжува рокот 
за поднесување на понудите за 
временски период кој им овозможува на 
сите понудувачи да добијат целосни и 
релевантни информации за изготвување 
на понудата, за што писмено ќе бидат 
известени од страна на договорниот 
орган. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 38 точка 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 

Ако од какви било 
причини спецификациите 
и придружните документи 
или дополнителни 
информации, иако 
навремено побарани, не 
се обезбедени во 
временските рокови 
утврдени во членовите 39 
и 40, или каде што 
понуди можат да се 
прават само по посета на 
локацијата или преглед 
на самото место на 
документите што ги 
придружуваат 
договорните документи, 
временските рокови за 
приемот на понуди се 
продолжува за да можат 
сите засегнати економски 
оператори да бидат 
свесни за сите 
информации потребни за 
да се изведат понуди. 
 
 
 
 
 
 
Ако поради која било 
причина договорните 
документи и придружните 
документи или 
дополнителните 
информации, иако 
побарани навреме, не се 

Текстот на одредбата 
од законот е 
прилагодена за 
полесна примена 
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на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 45 точка 9 

доставени во 
временските рокови 
определени во членовите 
46 и 47, или кога 
понудите може да се 
подготват само откако ќе 
се посети локацијата или 
откако ќе се изврши 
инспеција на самото 
место на документите кои 
ги придружуваат 
договорните документи, 
временските рокови за 
примање понуди 
соодветно се 
продолжува, освен во 
случај кога временскиот 
рок е определен со 
меѓусебен договор во 
согласност со став 3 (б), 
така што сите односни 
економски оператори 
може да се известени за 
сите информации 
потребни за 
подготвување на 
понудата. 
 
 

Член 131 став 1 1) Договорниот орган може да им 
дозволи на понудувачите да поднесат 
алтернативни понуди кога критериумот 
за доделување на договорот е 
економски најповолна понуда. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 24 точка 1 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 

Кога критериумот за 
доделување е оној на 
економски најповолна 
понуда, договорните 
органи можат да им 
дозволат на 
понудувачите да 
поднесуваат 
алтернативи. 
 
 
 
 
 
 
Кога критериумот за 
доделување на договорот 
е оној на економски 
најповолната понуда, 
договорните субјекти 
можат да ги земат 
предвид алтернативите 
што се поднесени од 
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работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 36 точка 1, прва 
реченица 

страна на понудувачот и 
да ги исполнат 
минималните услови 
специфицирани од 
страна на договорните 
субјекти. 
 

Член 131 став 2 (2) Во огласот за доделување на 
договор за јавна набавка задолжително 
се наведува дали е дозволено 
поднесување на алтернативни понуди, 
во спротивно алтернативните понуди 
нема да бидат разгледани. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 24 точка 2 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 36 точка 1, втора 
реченица 

Договорните органи во 
известувањето за 
договор наведуваат дали 
дозволуваат алтернативи 
или не: алтернативи нема 
да бидат дозволени без 
оваа назнака.  
 
 
 
 
 
 
 
Договорните субјекти 
наведуваат во 
спецификациите дали тие 
одобруваат алтернативи 
и, ако одобруваат, 
минималните услови што 
треба да бидат 
исполнети од 
алтернативите и кои било 
специфични услови за 
нивно презентирање. 
 

 Потполна усогласеност  

Член 132 став 1 (1) Договорниот орган кој дозволил 
поднесување на алтернативни понуди, 
во техничките спецификации ги 
дефинира минималните задолжителни 
услови што овие понуди мора да ги 
исполнат, како и сите други посебни 
услови во врска со нивното 
поднесување. 
 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 24 точка 3 

Договорните субјекти кои 
дозволуваат 
алтернативи, во 
договорните документи ги 
наведуваат минималните 
барања што треба да ги 
исполнат алтернативите 
и сите специфичните 
барања за нивно 
претставување.  

 Потполна усогласеност  

Член 132 став 2 (2) Договорниот орган нема да ги 
разгледа алтернативните понуди кои не 
ги исполнуваат минималните услови од 
став 1 на овој член. 

 Член 24 точка 4 Само алтернативите што 
ги исполнуваат 
минималните барања 
утврдени од овие 
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 договорни органи ќе 
бидат земени предвид. 
 

Член 133 став 1 (1) Ако договорниот орган дозволил 
поднесување на алтернативни понуди, 
тој не смее да одбие алтернативна 
понуда доколку таа е избрана за 
најповолна, само поради тоа што: 
- договорот за јавна набавка на стоки 
според алтернативната понуда избрана 
за најповолна ќе премине во договор за 
јавна набавка на услуги, или 
 - договорот за јавна набавка на услуги 
според алтернативната понуда избрана 
за најповолна ќе премине во договор за 
јавна набавка на стоки. 
 
 

32004L0018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32004L0017 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 24 точка 4 втора 
реченица 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 36 точка 2 
 
 
 
 

Во постапките за 
доделување договори за 
јавни добра или услуги, 
договорни органи кои 
дозволиле алтернативи 
не можат да одбијат 
алтернатива на 
единствена основа дека, 
доколку е успешна, би 
довела или до договор за 
услуга наместо договор 
за јавни добра или до 
договор за добра 
наместо до договор за 
јавни услуги. 
 
Во постапките за 
доделување договори за 
добра или услуги, 
договорните субјекти кои 
одобруваат алтернативи 
согласно со став 1 не 
може да одбијат 
алтернатива само врз 
основа на тоа дека таа, 
ако е успешна, би довела 
или до договор за услуги 
наместо до договор за 
добра или до договор за 
добра наместо договор 
за услуги. 
 

 Потполна усогласеност  

Член 144 став 1 (1) За примена на критериумите за 
утврдување на способност од член 143, 
став 1, алинеи 3 и 4 од овој закон, 
договорниот орган во тендерската 
документација ги наведува минималните 
услови што економските оператори 
треба да ги исполнат за да се 
квалификуваат согласно со Оддел 4 и 
Оддел 5 од овој дел. 
 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 44 точка 2, прва 
реченица 
 

Договорните органи може 
да бараат од кандидатите 
и од понудувачите да ги 
исполнуваат 
минималните нивоа на 
капацитет во согласност 
со членовите 47 и 48. 
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Член 145 став 2 (2) Ако земјата во која е регистриран 
економскиот оператор не ги издава 
документите од член 147 став 2 од овој 
закон, или ако тие не ги опфаќаат сите 
случаи од член 147 од овој закон, 
договорниот орган прифаќа изјава што 
економскиот оператор ја заверува кај 
надлежен орган. 
 

 Член 45 точка 3, втора 
реченица 

Кога земјата за која 
станува збор не издава 
такви документи или 
сертификати, или кога 
таквите документи или 
сертификати не ги 
опфаќаат сите случаи 
наведени во ставовите 1 
и 2 (а), (б) и (в), тие може 
да се заменат со 
заверена изјава или, во 
земјите-членки каде што 
нема правна одредба за 
заверена изјава, со 
изјава дадена од лицето 
пред надлежен судски 
или административен 
орган, нотар или 
надлежно 
професионално или 
трговско тело, во земјата 
на потекло или во земјата 
од каде што е лицето.  
 

 Потполна усогласеност  

Член 147 став 1 (1) Договорниот орган го исклучува од 
постапката за доделување на договор за 
јавна набавка секој економски оператор 
доколку: 
- е во постапка на стечај или постапка на 
ликвидација; 
 - има неплатени даноци, придонеси или 
други јавни давачки; 
- му е изречена прекршочна санкција - 
забрана за вршење на професија, 
дејност или должност, односно 
привремена забрана за вршење 
одделна дејност,или  
- дава лажни податоци или не ги 
доставува податоците што ги бара 
договорниот орган. 
 

 Член 45 точка 2, прва 
реченица 

Секој економски оператор 
може да се исклучи од 
учество во договор 
доколку: 
(а) е банкрот или е во 
процес на ликвидација, 
при што неговите 
активности ги спроведува 
суд, има аранжман со 
доверители, неговите 
деловни активности се 
суспендирани или е во 
слична ситуација која е 
резултат на слична 
постапка според 
националното 
законодавство;  
(б) е во постака за 
прогласување банкрот, 
постапка за одлука за 
задолжителна 
ликвидација или судска 
управа или е во 
аранжман со доверители 
или во каква било слична 
постапка согласно со 
националното 
законодавство;  
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(в) е обвинет со пресуда 
која има сила на рес 
јудиката (правосилна 
пресуда) во согласност со 
правните одредби на 
земјата за каков било 
прекршок во врска со 
неговото професионално 
однесување;  
(г) е виновен за сериозен 
професионален прекршок 
докажан со какви било 
средства што може да ги 
прикажат договорните 
органи;  
(д) не ги исполнил 
обврските во врска со 
плаќање придонеси за 
социјално осигурување 
во согласност со 
правните одредби на 
земјата во која се наоѓа 
главното седиште или со 
одредбите на земјата на 
договорниот орган;  
(ѓ) не ги исполнил 
обврските во врска со 
плаќање даноци согласно 
со правните одредби на 
земјата во која се наоѓа 
неговото главно седиште 
или со одредбите на 
земјата на договорниот 
орган;  
(е) е виновен за сериозно 
лажно претставување 
при доставување на 
информациите потребни 
согласно со овој дел или 
не ги доставил таквите 
информации. 
 

Член 147 став 2 (2) За докажување на својата лична 
состојба, економскиот оператор ги 
доставува следниве документи: 
- изјава на економскиот оператор дека 
во последните 5 години не му била 
изречена правосилна пресуда за 
учество во злосторничка организација, 
корупција, измама или перење пари; 
- потврда дека не е отворена постапка 
за стечај од надлежен орган; 

 Член 45 точка 3, прва 
реченица 

Договорните органи го 
прифаќаат следново како 
доволен доказ дека 
ниеден од случаите 
утврдени во ставовите 1 
или 2 (а), (б), (в), (д), или 
(ѓ) не се однесува на 
економскиот оператор:  
(а) во случај на ставовите 
1 и 2(а), (б) и (в), извадок 
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- потврда дека не е отворена постапка 
за ликвидација од надлежен орган; 
- потврда за платени даноци, придонеси 
и други јавни давачки од надлежен орган 
од земјата каде економскиот оператор е 
регистриран, и 
- уверение дека со правосилна пресуда 
не му е изречена прекршочна санкција - 
забрана за вршење на професија, 
дејност или должност, односно 
привремена забрана за вршење 
одделна дејност. 
 

од „судска евиденција“ 
или, доколку не постои 
таква евиденција, каков 
било документ издаден 
од надлежен судски или 
административен орган 
во земјата на потекло или 
во земјата од каде што 
доаѓа лицето кое 
прикажува дека ги 
исполнува овие барања;  
(б) во случај на став 2(д) 
или (ѓ), сертификат 
издаден од надлежен 
орган во односната земја-
членка  
 

Член 147 став 4 (4) Ако договорниот орган се сомнева во 
документите за утврдување на личната 
состојба на економскиот оператор, тој 
може да побара информации директно 
од надлежните органи кои ги издале 
документите за утврдување на личната 
состојба. 
 

 Член 45 точка , четврта 
реченица 

За целите на овој став, 
договорните органи, каде 
што е соодветно, бараат 
од кандидатите или од 
понудувачите да ги 
обезбедат документите 
наведени во став 3 и 
може, кога се сомневаат 
во личната ситуација на 
такви кандидати или 
поудувачи, да побараат 
од надлежни органи 
какви било информации 
што сметаат дека се 
неопходни за личната 
ситуација на кандидатите 
или понудувачите за кои 
станува збор  
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Член 148 став 1 1) Договорниот орган бара секој 
економски оператор да достави 
документ за регистрирана дејност како 
доказ дека е регистриран како физичко 
или правно лице за вршење на дејноста 
поврзана со предметот на договорот за 
јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение 
согласно со прописите на земјата каде 
што е регистриран. 

 Член 46 Од сите економски 
оператори кои сакаат да 
учествуваат во јавен 
договор може да се 
побара да го докажат 
нивното членство, како 
што е пропишано во 
земјата-членка каде што 
се наоѓа нивното 
седиште, во еден од 
професионалните или 
трговски регистри или да 
достават заверена изјава 
или сертификат како што 
е пропишано во Анекс IX 
А за договори за јавни 
работи, во Анекс IX Б за 

Тесктот на одредбата 
од законот е упростен 
заради поедноставна 
примена. Ефектот е ист 
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договори за јавни стоки и 
Анекс IX В за договори за 
јавни услуги. 
Во постапките за 
доделување договори за 
јавни услуги, до степен 
до кој кандидатите или 
понудувачите мора да 
имаат конкретно 
овластување или да 
бидат членови на 
одредена организација за 
да можат да ја обезбедат 
услугата за која станува 
збор во нивната земја на 
потекло, договорниот 
орган може да побара од 
нив да докажат дека 
имаат такво овластување 
или членство. 
 

Член 150 став 1 (1) Договорниот орган како доказ за 
економската и финансиската состојба на 
економските оператори може да бара 
еден или повеќе од следните документи: 
- соодветни изводи од банки; 
- доказ за релевантно осигурување за 
надомест при професионален ризик;  
- извештај за билансот на состојба 
заверен од надлежен орган, односно 
ревидиран биланс на состојба, или 
извадоци од извештајот за билансот на 
состојба, во случаи кога објавување на 
билансот на состојба е пропишано со 
закон во земјата каде економскиот 
оператор е регистриран, и 
- извод од целокупниот промет на 
претпријатието (податок од билансот на 
успех издаден од надлежен орган, 
односно ревидиран биланс на успех) и, 
онаму каде што е соодветно, од 
прометот во областа која се покрива со 
договорот за јавна набавка, и тоа 
најмногу за последните 3 финансиски 
години за кои се расположиви ваквите 
информации во зависност од датумот на 
кој претпријатието е основано или 
започнало со работа, и во зависност од 
достапноста на таквите информации. 

 Член 47 точка 1 Економска и финансиска 
состојба 
1. Како општо правило, 
доказ за економската и 
финансиската ситуација 
на економските 
оператори може да биде 
една или повеќе од 
следниве референци: 
(а) соодветни банкарски 
извештаи или, кога е 
соодветно, доказ за 
релевантно 
професионално 
осигурување од ризик;  
(б) прикажување биланси 
на состојба или извадоци 
од биланси на состојба, 
во случаи кога 
објавувањето биланс на 
состојба е пропишано со 
законодавството на 
земјата во која е основан 
економскиот оператор;  
(в) извештај за вкупниот 
промет на претпријатието 
и, кога е соодветно, 
прометот во областа 
опфатена со договорот за 
максимум трите последни 
години за кои се 

 Потполна усогласеност  



 116 

расположливи ваквите 
информации, во 
зависност од датумот на 
кој е основано 
претпријатието или на кој 
економскиот оператор 
започнал со трговија, до 
степен до кој се 
расположливи 
податоците за прометот. 

Член 150 став 2 (2) Ако од која било оправдана причина 
економскиот оператор не е во можност 
да ги обезбеди документите што ги бара 
договорниот орган, тој може својата 
економска и финансиска состојба да ја 
докаже со други документи кои 
договорниот орган ги смета за 
соодветни, под услов тие да даваат 
реална слика за економската и 
финансиската состојба на економскиот 
оператор. 
 

 Член 47 точка 5 Доколку поради каква 
било валидна причина 
економскиот оператор не 
е во можност да ги 
достави референците кои 
ги бара договорниот 
орган, тој може да ја 
докаже својата економска 
и финансиска ситуација 
со кој било друг документ 
за кој договорниот орган 
смета дека е соодветен. 
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Член 151 став 1 (1) Економската и финансиската 
способност на економскиот оператор 
може да биде поддржана од друг 
субјект, без оглед на правните врски 
меѓу економскиот оператор и тој субјект. 
 

 Член 47 точка 2, прва 
реченица 

Економскиот оператор, 
кога е соодветно и за 
одреден договор, може 
да се поткрепи на 
капацитетот на други 
субјекти, без оглед на 
правната природа на 
врските со тие субјекти. 
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Член 151 став 2 (2) Ако економскиот оператор ја 
докажува својата економска и 
финансиска способност повикувајќи се 
на поддршката од друг субјект согласно 
со став 1 на овој член, тој е должен да ја 
докаже поддршката со валиден доказ 
дека тој субјект ќе му ги стави на 
располагање на економскиот оператор 
соодветните финансиски средства. 
Против субјектот кој ја обезбедува 
финансиската поддршка не смее да e 
изречена правосилна пресуда за 
учество во криминална организација, 
корупција, измама или за перење пари. 
 

 Член 47 точка 2, втора 
реченица 

Во таков случај, тој мора 
да докаже пред 
договорниот орган дека 
ќе ги има на располагање 
потребните ресурси, на 
пример, тие субјекти да 
основаат претпријатие за 
таа цел. 
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Член 151 став 3 (3) Ако економски оператори поднесат 
групна понуда или пријава за учество, 
економската и финансиската состојба се 
докажува со земање предвид на 
ресурсите на сите членови на 

 Член 47 точка 3 Под истите услови, група 
економски оператори 
како што е пропишано во 
член 4 може да се потпре 
на капацитетите на 
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групата.Ако групата на понудувачи или 
кандидати настапува со финансиска 
поддршка од трет субјект, економската и 
финансиската состојба се утврдува 
согласно со став 2 на овој член. 
 

учесници во групата или 
на други субјекти. 
 

Член 153 став 1 (1) Во постапките за доделување на 
договор за јавна набавка на стоки, 
техничката и професионалната 
способност на економскиот оператор 
може да се докаже на еден или на 
повеќе од следниве начини: 
- листа на главни испораки на 
понудувачите или кандидатите 
извршени во последните 3 години, со 
вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори); со 
обезбедување на потврда за извршени 
испораки издадени од примателите или, 
доколку такви потврди не можат да се 
обезбедат од причини вон контрола на 
економскиот оператор, само со негова 
изјава за извршени испораки; 
- опис на техничката опременост и 
оспособеност на економскиот оператор, 
мерки за осигурување на квалитет и 
негова опременост и оспособеност за 
испитување и истражување; 
- изјава за ангажиран технички персонал 
и технички органи без оглед на тоа дали 
тие непосредно му припаѓаат на 
економскиот оператор; 
- мостри, опис и/или фотографии на 
производи кои се предмет на испорака, 
а чија веродостојност економскиот 
оператор е должен да ја потврди 
доколку тоа го побара договорниот 
орган; 
- уверенија издадени од надлежни 
органи за контрола за квалитет со 
признаена компетентност, а кои ја 
тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата 
кон спецификациите и стандардите; 
- во случај кога се набавуваат сложени 
стоки, или во исклучителни случаи за 
посебни намени, се обезбедува 
проверка на производствените 
капацитети на економскиот оператор, 
или ако е тоа потребно и на неговите 
капацитети за проучување и 
истражување, како и на мерките за 

 Член 48 точка 2, прва 
реченица (аii), (в), (б),  
(ѕi), (ѕii), (г),(з)  

Доказ за техничките 
способности на 
економските оператори 
може да се достави на 
еден или повеќе од 
следниве начини во 
зависност од природата, 
квантитетот или 
значењето и употребата 
на работите, добрата или 
услугите: 
(а) (ii) листа на поважни 
испораки на стоки или 
услуги обезбедени во 
последните три години 
заедно со нивниот износ, 
датуми и вклучени 
корисници на стоките или 
услугите, јавни или 
приватни. Доказот за 
доставување на стоките и 
обезбедување на 
услугите се доставува: 
 
- кога корисникот бил 
договорен орган, во 
форма на сертификати 
издадени или потпишани 
од надлежниот орган, 
- кога корисникот бил 
приватен купувач, во 
форма на сертификат од 
купувачот или, доколку не 
постои таква форма, 
едноставна изјава од 
економскиот оператор 
(в) опис на техничките 
услови и мерки што ги 
користи доставувачот на 
стоки или обезбедувачот 
на услуги за да обезбеди 
квалитет и опис на 
условите на 
претпријатието за 
истражување и учење  
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контрола на квалитетот, која ја 
спроведува договорниот орган или во 
негово име ја спроведува надлежен 
орган во земјата во која економскиот 
оператор е регистриран, и 
- известување за елементите на 
договорот кој економскиот оператор има 
намера да ги отстапи на подизведувач. 
 

(б) индикација на 
вклучените техничари 
или технички органи, без 
оглед на тоа дали 
директно припаѓаат на 
претпријатието на 
економскиот оператор, 
особено оние што се 
одговорни за контрола на 
квалитет и, во случај на 
договори за јавни работи, 
оние што може да ги 
повика изведувачот за да 
ги извршат работите;  
 
(ѕ) во однос на стоките 
што треба да се 
достават: 
(i) примероци, опис и/или 
фотографии чија 
автентичност мора да 
биде заверена доколку го 
побара тоа договорниот 
орган;  
(ii) сертификати издадени 
од официјални институти 
или агенции за контрола 
на квалитет со 
реномирана 
компетентност за 
атестирање на 
сообразноста на 
производите, јасно 
идентификувана со 
референците на 
спецификациите или на 
стандардите.  
 (г) кога производите или 
услугите што треба да се 
обезбедат се сложени 
или во посебни случаи се 
потребни за конкретна 
цел, договорните органи 
или надлежен 
официјален орган во 
нивно име од земјата во 
која е основан 
доставувачот или 
обезбедувачот на услуги, 
предмет на согласност на 
таквиот орган, вршат 
проверка на 
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производствените 
капацитети на 
доставувачот или 
техничките капацитети на 
обезбедувачот на услуги 
и, доколку е потребно, 
проверка на 
инструментите за 
истражување и учење 
што ги има на 
располагање и на 
мерките што ги 
применува за контрола 
на квалитет;  
(з) индикација на делот 
од договорот што има 
намера обезбедувачот на 
услуги да го даде на 
подизведувач;  
 

Член 153 став 2 (2) Во постапките за доделување на 
договор за јавна набавка на услуги, 
техничката и професионалната 
способност на економскиот оператор 
можат да се докажат на еден или на 
повеќе од следниве начини: 
- листа на главни услуги на 
понудувачите или кандидатите 
извршени во последните 3 години, со 
вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори); со 
обезбедување на потврда за извршени 
услуги издадени од примателите или, 
доколку такви потврди не можат да се 
обезбедат од причини вон контрола на 
економскиот оператор, само со негова 
изјава за извршени услуги; 
- образовни и професионални 
квалификации на економскиот оператор 
или на неговиот стручен кадар, и 
особено на лицата кои се одговорни за 
давање на конкретната услуга; 
- изјава за ангажиран технички персонал 
и технички органи без оглед на тоа дали 
тие непосредно му припаѓаат на 
економскиот оператор; 
- изјава на економскиот оператор за 
просечниот годишен број на вработени и 
за бројот на раководен кадар во 
последните три години; 
 изјава за техничката опременост и 
оспособеност на економскиот оператор 

 Член 48 точка 2, прва 
реченица (аii), (д), (б), 
(е), (ж), (г) 

(а)  
(i) листа на работи 
извршени во последните 
пет години заедно со 
сертификати за 
задоволително 
извршување на 
најзначајните работи. Во 
овие сертификати е 
наведена вредноста, 
датумот и местото на 
извршување на работите 
и се наведува дали 
работите биле извршени 
во согласност со 
трговските прописи и 
дали биле прописно 
завршени. Кога е 
соодветно, надлежниот 
орган ги поднесува овие 
сертификати директно со 
договорниот орган;  
(ii) листа на поважни 
испораки на стоки или 
услуги обезбедени во 
последните три години 
заедно со нивниот износ, 
датуми и вклучени 
корисници на стоките или 
услугите, јавни или 
приватни.  Доказот за 
доставување на стоките и 

 Потполна усогласеност  



 120 

и за другите потенцијали со кои тој 
располага за извршување на 
конкретните услуги и обезбедување на 
квалитет; 
- во случај кога се набавуваат сложени 
услуги, или во исклучителни случаи за 
посебни намени се обезбедува проверка 
на производствените капацитети на 
економскиот оператор, или ако е тоа 
потребно и на неговите капацитети за 
проучување и истражување, како и на 
мерките за контрола на квалитетот, која 
ја спроведува договорниот орган или во 
негово име ја спроведува надлежен 
орган во земјата во која економскиот 
оператор е регистриран, и 
- известување за елементите на 
договорот кој економскиот оператор има 
намера да ги отстапи на подизведувач. 
 

обезбедување на 
услугите се доставува: 
- кога корисникот бил 
договорен орган, во 
форма на сертификати 
издадени или потпишани 
од надлежниот орган, 
- кога корисникот бил 
приватен купувач, во 
форма на сертификат од 
купувачот или, доколку не 
постои таква форма, 
едноставна изјава од 
економскиот оператор;  
(д) едукативните и 
професионалните 
квалификации на 
обезбедувачот на услуги 
или на изведувачот и/или 
квалификациите на 
раководниот персонал на 
претпријатието, особено 
на лицето или лицата 
одговорни за 
обезбедување на 
услугите или за 
управување со работата;  
(б) индикација на 
вклучените техничари 
или технички органи, без 
оглед на тоа дали 
директно припаѓаат на 
претпријатието на 
економскиот оператор, 
особено оние што се 
одговорни за контрола на 
квалитет и, во случај на 
договори за јавни работи, 
оние што може да ги 
повика изведувачот за да 
ги извршат работите;  
(е) извештај за 
просечната годишна 
работна сила на 
обезбедувачот на услуги 
или изведувачот и за 
бројот на раководен 
персонал за последните 
три години;  
(ж) извештај за 
инструментите, 
постројката или 
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техничката опрема што ги 
има на располагање 
обезбедувачот на услуги 
или изведувачот за 
реализација на 
договорот;  
(г) кога производите или 
услугите што треба да се 
обезбедат се сложени 
или во посебни случаи се 
потребни за конкретна 
цел, договорните органи 
или надлежен 
официјален орган во 
нивно име од земјата во 
која е основан 
доставувачот или 
обезбедувачот на услуги, 
предмет на согласност на 
таквиот орган, вршат 
проверка на 
производствените 
капацитети на 
доставувачот или 
техничките капацитети на 
обезбедувачот на услуги 
и, доколку е потребно, 
проверка на 
инструментите за 
истражување и учење 
што ги има на 
располагање и на 
мерките што ги 
применува за контрола 
на квалитет;  
 

Член 153 став 3 (3) Во постапките за доделување на 
договор за јавна набавка на работи, 
техничката и професионалната 
способност на економскиот оператор 
можат да се докажат на еден или на 
повеќе од следниве начини: 
- листа на работи кои се извршени во 
последните 5 години со приложување на 
потврда за задоволителна изведба на 
најважните работи; потврди вклучувајќи 
вредност, време и локација на 
изведување на работите и наводи дали 
работите се изведени согласно со 
правилата на деловно работење и дали 
се прописно завршени; 
- образовни и професионални 

 Член 48 точка 2 прва 
реченица (аi), (д), (б), 
(е), (в), (з) 

(а)  
(i) листа на работи 
извршени во последните 
пет години заедно со 
сертификати за 
задоволително 
извршување на 
најзначајните работи. Во 
овие сертификати е 
наведена вредноста, 
датумот и местото на 
извршување на работите 
и се наведува дали 
работите биле извршени 
во согласност со 
трговските прописи и 

 Потполна усогласеност  
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квалификации на економскиот оператор 
или на неговиот раководен кадар, и 
особено на лицата кои се одговорни за 
извршување на конкретните работи; 
- изјава за ангажиран технички персонал 
и технички органи, особено оние 
задолжени за контрола на квалитет, без 
оглед на тоа дали тие непосредно му 
припаѓаат на економскиот оператор; 
- изјава на економскиот оператор за 
просечниот годишен број на вработени и 
за бројот на технички кадар во 
последните три години; 
- изјава за техничката опрема која 
економскиот оператор ја има на 
располагање за изведување на 
конкретните работи, и 
- известување за елементите на 
договорот кој економскиот оператор има 
намера да ги отстапи на подизведувач. 
 

дали биле прописно 
завршени. Кога е 
соодветно, надлежниот 
орган ги поднесува овие 
сертификати директно со 
договорниот орган;  
(д) едукативните и 
професионалните 
квалификации на 
обезбедувачот на услуги 
или на изведувачот и/или 
квалификациите на 
раководниот персонал на 
претпријатието, особено 
на лицето или лицата 
одговорни за 
обезбедување на 
услугите или за 
управување со работата;  
(б) индикација на 
вклучените техничари 
или технички органи, без 
оглед на тоа дали 
директно припаѓаат на 
претпријатието на 
економскиот оператор, 
особено оние што се 
одговорни за контрола на 
квалитет и, во случај на 
договори за јавни работи, 
оние што може да ги 
повика изведувачот за да 
ги извршат работите;  
(е) извештај за 
просечната годишна 
работна сила на 
обезбедувачот на услуги 
или изведувачот и за 
бројот на раководен 
персонал за последните 
три години;  
(в) опис на техничките 
услови и мерки што ги 
користи доставувачот на 
стоки или обезбедувачот 
на услуги за да обезбеди 
квалитет и опис на 
условите на 
претпријатието за 
истражување и учење;  
(з) индикација на делот 
од договорот што има 
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намера обезбедувачот на 
услуги да го даде на 
подизведувач 

 Член 154 став 1 (1) Техничката и професионалната 
способност на економскиот оператор 
можат да бидат поддржани од друг 
субјект, без оглед на правните врски 
меѓу економскиот оператор и тој субјект. 
 

 Член 48 точка 3, прва 
реченица 

Економскиот оператор, 
кога е соодветно и за 
одреден договор, може 
да се поткрепи на 
капацитетот на други 
субјекти, без оглед на 
правната природа на 
врските со тие субјекти.  

 Потполна усогласеност  

Член 154 став 2 (2) Ако економскиот оператор ја 
докажува својата техничка или 
професионална способност повикувајќи 
се на поддршката од друг субјект 
согласно со став 1 на овој член, тој е 
должен да ја докаже поддршката со 
валиден доказ дека тој субјект ќе му ги 
стави на располагање на економскиот 
оператор соодветните технички и 
професионални ресурси. Против 
субјектот кој ја обезбедува 
финансиската поддршка не смее да e 
изречена правосилна пресуда за 
учество во криминална организација, 
корупција, измама или за перење пари. 
 

 Член 48 точка 3, втора 
реченица 

Економскиот оператор, 
кога е соодветно и за 
одреден договор, може 
да се поткрепи на 
капацитетот на други 
субјекти, без оглед на 
правната природа на 
врските со тие субјекти.  

 Потполна усогласеност  

Член 154 став 3 (3) Ако економски оператори поднесат 
групна понуда или пријава за учество, 
техничката и професионалната 
способност се докажува со земање 
предвид на ресурсите на сите членови 
на групата. Ако групата на понудувачи 
или кандидати настапува со техничка 
или професионална поддршка од трет 
субјект, или трети субјекти, техничката и 
професионалната способност се 
утврдуваат согласно со став 2 на овој 
член. 
 

 Член 48 точка 4, Под истите услови, група 
економски оператори, 
како што е пропишано во 
член 4, може да се 
потпрат на способностите 
на учесници во групата 
или на други субјекти. 
 

 Потполна усогласеност  

Член 155 став 1 (1) Кога се бара поднесување на 
сертификати издадени од независни 
институции со кои се потврдува дека 
економскиот оператор се придржува до 
одредени стандарди за гаранција на 
квалитет, договорниот орган ги посочува 
системите за квалитет засновани врз 
релевантните европски или меѓународни 
стандарди. 
 

 Член 49 прва реченица Доколку договорните 
органи бараат 
сертификат издаден од 
независни тела за 
атестирање на 
придржувањето на 
економскиот оператор 
кон одредени стандарди 
за гаранција на 
квалитетот, тие ги 
посочуваат системите за 
гаранција на квалитет 

Во оваа фаза од 
односите на РМ со ЕУ 
не е можно повикување 
само на стандарди од 
земјите - членки, туку и 
од други меѓународни 
стандарди  

Делумна усогласеност  
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засновани на 
релевантната серија 
европски стандарди 
овластени од телата кои 
се придржуваат кон 
серијата европски 
стандарди за 
сертификација  

Член 156 став 1  (1) Според принципот за заемно 
признавање, договорниот орган ги 
прифаќа еквивалентните сертификати 
издадени од институции основани во 
земјите членки на Европската унија. 
 

 Член 49 втора 
реченица 

Тие ги признаваат 
еквивалентните 
сертификати од телата 
основани во други земји-
членки  

 Потполна усогласеност  

Член 157 став 1 (1) Ако економскиот оператор нема 
сертификат за систем за квалитет каков 
што бара договорниот орган, 
договорниот орган ги прифаќа сите 
други докази што ќе ги поднесе 
економскиот оператор под услов 
поднесените докази да потврдуваат 
гарантирање на соодветно ниво на 
квалитет. 
 

 Член 49 трета 
реченица 
 

Тие, исто така, 
прифаќаат од 
економските оператори 
други докази за 
еквивалентни мерки за 
гаранција на квалитетот.  

 Потполна усогласеност  

Член 158 став 1 (1) Ако договорниот орган бара 
почитување на одредени стандарди за 
управување со животната средина, тој 
се повикува на: 
- Шемата за управување со животната 
средина и ревизија на Заедницата 
(EMAS) или 
- стандардите за управување со 
животната средина засновани на 
релевантните европски или меѓународни 
стандарди потврдени од институции за 
акредитација или оценување на 
сообразност или од релевантните 
европски или меѓународни тела 
акредитирани за сертификација. 

 

 Член 50 прва реченица Во случаите наведени во 
член 48(2)(ѓ), доколку 
договорните органи 
бараат сертификат 
издаден од независни 
тела за атестирање на 
придржувањето на 
економскиот оператор 
кон одредени стандарди 
за управување со 
животната средина, тие ја 
посочуваат Програмата 
за управување со 
животната средина и 
ревизија на Заедницата 
или стандардите за 
управување со животна 
средина засновани на 
релевантните европски 
или меѓународни 
стандарди овластени од 
телата кои се 
придржуваат кон 
законодавстото на 
Заедницата или кон 
меѓународните стандарди 
за сертификација  

 Потполна усогласеност  



 125 

Член 159 став 1  (1) Според принципот за заемно 
признавање, договорниот орган ги 
прифаќа еквивалентните сертификати 
издадени од институции основани во 
земјите членки на Европската унија. 
 

 Член 50 втора 
реченица 

Тие ги признаваат 
еквивалентните 
сертификати од телата 
основани во други земји-
членки  

 Потполна усогласеност  

Член 160 став 1  (1) Ако економскиот оператор нема 
сертификат за управување со животната 
средина каков што бара договорниот 
орган, договорниот орган ги прифаќа 
сите други докази што ќе ги поднесе 
економскиот оператор под услов 
поднесените докази да потврдуваат 
гарантирање на соодветно ниво на 
заштита на животната средина. 
 

 Член 50 трета 
реченица 

Тие, исто така, 
прифаќаат од 
економските оператори 
други докази за 
еквивалентни мерки за 
управување со животната 
средина  

 Потполна усогласеност  

Член 160 став 1 (1) Ако економскиот оператор нема 
сертификат за управување со животната 
средина каков што бара договорниот 
орган, договорниот орган ги прифаќа 
сите други докази што ќе ги поднесе 
економскиот оператор под услов 
поднесените докази да потврдуваат 
гарантирање на соодветно ниво на 
заштита на животната средина. 
 

 Член 50 трета 
реченица 

Тие, исто така, 
прифаќаат од 
економските оператори 
други докази за 
еквивалентни мерки за 
управување со животната 
средина  

 Потполна усогласеност  

Член 162 став 1  (1) Критериум за доделување на договор 
за јавна набавка може да биде: 
- економски најповолната понуда или 
- најниската цена. 
 

32004L0018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 53 точка 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Без да се попречи 
примената на 
националните закони, 
регулативи или 
административни 
одредби за 
надоместувањето за 
одредени услуги, 
критериумите на кои 
договорните органи ќе го 
базираат доделувањето 
на јавни договори се: 
(a) кога договорот се 
доделува на економски 
најповолната понуда од 
гледиште на договорниот 
орган, различни 
критериуми поврзани со 
предметот на јавниот 
договор за кој станува 
збор, на пример, 
квалитет, цена, технички 
способности, естетски и 
фунцкионални 
карактеристики, еколошки 
карактеристики, 

Елементите на 
критериумот економски 
најповолна понуда 
дадени во точка 1(а) се 
соодветно обработени 
во член 163 став 3 од 
законот. Затоа се 
смета дека одредбата 
е целосно усогласена 
со соодветната 
одредба од 
Директивата 
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32004L0017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 55 точка 1 

оперативни трошоци, 
економичност, 
постпродажни услуги и 
техничка помош, датум 
на испорака и период на 
испорака или период за 
завршување, или 
(б) само најниската цена. 
 
1. Без да се попречи 
примената на 
националните закони, 
регулативи или 
административни 
одредби за 
надоместувањето за 
одредени услуги, 
критериумите на кои 
договорните субјекти ќе 
го засноваат 
доделувањето на 
договорите се следниве: 
(а) кога договорот е 
доделен врз основа на 
економски најповолната 
понуда од гледна точка 
на договорниот субјект, 
тоа се различни 
критериуми поврзани со 
предметот на договорот 
за кој станува збор, како 
што се датумот на 
испорака или 
завршување, тековните 
трошоци, економичноста, 
квалитетот, естетските и 
функционалните 
карактеристики, 
еколошките 
карактеристики, 
техничките својства, 
постпродажните услуги и 
техничката помош, 
обврските во врска со 
резервни делови, 
сигурноста на добрата и 
цената; или 
(б) само најниската цена 

Член 162 став 2  (2) По исклучок од ставот 1 на овој член, 
ако договорот за јавна набавка се 
доделува со примена на постапката за 
конкурентен дијалог, критериумот за 

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 

Јавен договор се 

доделува врз единствена 

основа на критериумот за 

доделување на 
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доделување на договорот е економски 
најповолната понуда. 
 

2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 29 точка 1, втора 
реченица 

економски најповолната 

понуда. 

Член 163 став 3 и став  
4 

 (3) Елементите на критериумот 
економски најповолна понуда, како и 
максималниот број на бодови за секој 
елемент одделно мора јасно да се 
дефинирани во огласот за доделување 
на договорот за јавна набавка, 
конкретно да се поврзани со предметот 
на договорот за јавна набавка, и откако 
ќе бидат утврдени, не можат да се 
менуваат за целото времетраење на 
постапката за доделување на договорот 
за јавна набавка. 
 (4) Договорниот орган е должен во 
тендерската документација да даде 
објаснување како ќе ги вреднува и 
применува елементите на критериумот 
економски најповолна понуда. 
 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 53 точка 2, прва 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 55 точка 2, прва 
реченица 

2. Без да се попречи 

примената на одредбите 

од третиот став, во 

случајот од став 1(а) 

договорниот орган го 

специфицира во 

известувањето за 

договор или во 

договорните документи 

или, во случај на 

конкурентен дијалог, во 

описниот документ, 

релативниот коефициент 

што го дава за секој од 

критериумите поставени 

за да се одреди 

економски најповолната 

понуда. 
 

2. Без да се попречи 

примената на одредбите 

од третиот потстав, во 

случајот од став 1 (а), 

договорниот субјект го 

наведува релативниот 

коефициент кој го дава на 

секој од критериумите 

избрани за утврдување 

на економски 

најповолната понуда. 

 Потполна усогласеност  

Член 165 став 1 1) Доколку одделна понуда содржи 
невообичаено ниска цена која 
значително отстапува од проценетата 
вредност на стоките, услугите или 
работите предмет на договорот за јавна 
набавка, договорниот орган од 
понудувачот бара во писмена форма и 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 

Доколку за даден договор 
понудите се чинат 
невообичаено ниски во 
врска со стоките, 
работите или услугите, 
договорниот субјект, пред 
да може да ги одбие тие 
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пред одбивање на понудата, детали 
околу понудата за кои смета дека се 
важни, и ги проверува доказите што 
биле доставени за оправдување на 
цената на понудата. 
 

доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 55 точка 1 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 57 точка 1 

понуди, бара во писмена 
форма детали за 
составните елементи на 
понудата кои ги смета за 
релевантни  
 
 
 
Доколку, за даден 
договор, понудите се 
чинат невообичаено 
ниски во врска со 
добрата, работите или 
услугите, договорниот 
субјект, пред да може да 
ги одбие тие понуди, 
бара во писмена форма 
детали за составните 
елементи на понудата 
што ги смета за 
релевантни. 
 

Член 165 став 2 (2) Договорниот орган ги зема предвид 
доказите што ги доставил понудувачот 
согласно со став 1 на овој член, особено 
во однос на:  
- економската основа за формирање на 
цената којашто го одразува 
производствениот процес или дадените 
услуги; 
- избраните технички решенија или кои 
било други особено поволни услови кои 
понудувачот ги има на располагање за 
извршување на работите, или за 
обезбедувањето на стоките или 
услугите; 
- оригиналноста на стоките, услугите или 
работите понудени од страна на 
понудувачот; 
- почитување на прописите за заштитата 
при работа и работните услови при 
извршувањето на работите, 
обезбедувањето на услугите или 
доставувањето на стоките, и 
- можноста понудувачот да користи 
државна помош. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 55 точка 1, втора 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овие детали особено 
може да се во врска со 
следново: 
(a) економијата на 
градежниот метод, 
производствениот процес 
или обезбедените услуги;  
(б) избраните технички 
решенија и/или 
исклучително поволните 
услови што му се 
достапни на понудувачот 
за извршување на 
договорот, обезбедување 
на услугите или 
доставување на стоките;  
(в) оригиналноста на 
работите, стоките или 
услугите предложени од 
понудувачот;  
(г) усогласеноста со 
одредбите за заштита на 
работници и услови за 
работа што се во сила на 
местото каде што ќе се 
изршува работата, 
услугата или доставата 
на стоки;  
(д) можноста на 
понудувачот да добие 
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Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 57 точка 1, втора 
реченица 

државна помош. 
 
Тие детали може особено 
да се во врска со: 
(а) економичноста на 
производствениот 
процес, на обезбедените 
услуги и на градежниот 
метод;  
(б) избраните технички 
решенија и/или кои било 
исклучително поволни 
услови кои му се 
достапни на понудувачот 
за снабдување со добра 
или услуги или за 
извршување на работата;  
(в) оригиналноста на 
добрата, услугите или 
работата понудена од 
понудувачот; 
(г) усогласеност со 
одредбите во врска со 
заштита при 
вработување и работни 
услови кои се во сила во 
местото каде што треба 
да се извршува работата, 
услугата или да се 
обезбеди доброто;  
(д) можноста на 
понудувачот да добие 
државна помош  

Член 166 став 1 (1) Ако договорниот орган утврди дека 
цената на понудата е невообичаено 
ниска, бидејќи понудувачот добил 
државна помош, понудата може да биде 
одбиена по тој основ ако, по барање на 
дополнителни појаснувања, понудувачот 
не докажал во рок од три дена од денот 
на приемот на барањето, дека 
државната помош била законски 
доделена. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 55 точка 3, прва 
реченица 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 

Кога договорнот орган ќе 
утврди дека понудата е 
невообичаено ниска, 
бидејќи понудувачот 
користи државна помош, 
понудата може да се 
одбие единствено врз таа 
основа само по 
консултација со 
понудувачот и кога 
понудувачот не може да 
докаже, во разумен рок 
поставен од договорниот 
орган, дека законски му е 
доделена помошта за 
која станува збор  
 
Кога договорен субјект 
утврди дека понудата е 
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на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 57 точка 3, прва 
реченица 

невообичаено ниска, 
бидејќи понудувачот 
добил државна помош, 
понудата може да се 
одбие само поради оваа 
причина единствено ако 
по консултациите со 
понудувачот, тој не може 
да докаже, во доволен 
временски рок фиксно 
одреден од страна на 
договорниот субјект, дека 
помошта за која станува 
збор била доделена 
законски  

Член 166 став 2  (2) Кога договорниот орган одбил понуда 
врз основа на став 1 на овој член, 
должен е да испрати известување до 
Бирото. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 55 точка 3, втора 
реченица 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 57 точка 3, втора 
реченица 

Кога договорниот орган 
ќе ја одбие понудата во 
ваков случај, тој ја 
известува Комисијата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кога договорниот субјект 
одбива понуда во вакви 
услови, тој ја известува 
Комисијата за тој факт. 
 

Целосна транспозиција 
на оваа одредба од 
Директивата во оваа 
фаза од развојот на 
односите на РМ со ЕУ 
не е можна. Сега се 
оди со ова решение да 
се известува Бирото, а 
подоцна Бирото ќе 
може да ја преземе 
обврската за 
известување на 
Комисијата 

Делумна усогласеност  

Член 169 став 1 (1) Договорниот орган, во зависност од 
постапката која се користи за 
доделување на договорот за јавна 
набавка, писмено ги известува 
кандидатите, односно понудувачите за 
одлуките во врска со извршената 
претквалификација, доделувањето на 
договорот за јавна набавка, 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 

Договорните органи 
веднаш штом ќе биде 
можно, ги информираат 
кандидатите и 
понудувачите за одлуките 
постигнати во врска со 
склучувањето рамковна 
спогодба, доделувањето 
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склучувањето на рамковната спогодба 
или поништувањето на постапката за 
доделување на договорот. 
Известувањето се доставува во рок од 
три дена од донесувањето на 
соодветната одлука. 
 
 

за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 41 точка 1, прва 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 49 точка 1, прва 
реченица 

на договорот или прием 
во систем за динамично 
купување, вклучувајќи ги 
сите основи за секоја 
одлука да не се склучи 
рамковна спогодба или 
додели договор за кој 
постои повик за конкурс 
или повторно да се почне 
постапка или спроведе 
систем за динамично 
купување  
 
 
 
 Договорните субјекти, 
колку што е можно 
побрзо, ги известуваат 
вклучените економски 
оператори за донесените 
одлуките во врска со 
склучувањето рамковна 
спогодба, доделувањето 
договор, или 
прифаќањето во систем 
за динамично купување, 
вклучувајќи ги и 
причините за која било 
одлука да не се склучи 
рамковна спогодба или 
да не се додели договор 
за кој имало повик за 
прибирање понуди или да 
не се започне повторно 
постапка, или да не се 
спроведе систем за 
динамично купување  

Член 169 став 3 (3) Известувањето од став 1 на овој член 
се испраќа во писмена форма  

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 41 точка 1, втора 
реченица 
Директива 2004/17/ЕЗ 

таа информација се дава 
во писмена форма по 
барање до договорните 
органи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
овие информации се 
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на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 49 точка 1, втора 
реченица 

обезбедуваат во писмена 
форма ако од 
договорните субјекти се 
бара да го сторат тоа. 
 

Член 170 став 1  (1) Во зависност од постапката за 
доделување на договор за јавна 
набавка, во известувањето од член 169 
став 1 од овој закон, договорниот орган 
е должен да го извести понудувачот или 
понудувачите чија понуда е избрана за 
најповолна, како и кандидатите или 
понудувачите што биле одбиени или 
оние чија понуда не била избрана за 
најповолна, за причините за донесување 
на одлуката, и тоа:  
- секој неизбран кандидат, за причините 
за отфрлање на неговата пријава за 
учество; 
- секој понудувач чија понуда е 
отфрлена, за причините за отфрлање на 
неговата понуда, со детално 
образложение зошто понудата е 
неприфатлива, и 
- секој понудувач кој поднел прифатлива 
понуда која не била избрана за 
најповолна, за името на избраниот 
понудувач или понудувачи и причините 
за изборот. 
 

 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 41 точка 2, прва 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 

 По барање на 
засегнатата страна, 
договорниот орган што е 
можно побрзо го 
информира: 
- секој неуспешен 
кандидат за причините за 
одбивањето на неговата 
пријава, 
- секој неуспешен 
понудувач за причините 
за одбивањето на 
неговата понуда, 
вклучувајќи ги и случаите 
споменати во член 23, 
ставови 4 и 5, причините 
за својата одлука за 
нееднаквост или својата 
одлука дека работите, 
добрата или услугите не 
ги исполнуваат барањата 
за извршување или 
функционалните барања, 
- секој понудувач кој дал 
прифатлива понуда за 
карактеристиките и 
релативната предност на 
избраната понуда, како и 
името на најуспешниот 
понудувач или страните 
во рамковната спогодба  
 
 
По барање на односната 
страна, договорните 
субјекти, колку што е 
можно побрзо, го 
известуваат:  
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постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 
за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 49 точка 2, прва 
реченица 

- секој неуспешен 
кандидат за причините за 
одбивање на неговата 
пријава, 
- секој неуспешен 
понудувач за причините 
за одбивање на неговата 
понуда, вклучувајќи ги, во 
врска со случаите од 
член 34 (4) и (5), 
причините за нивната 
одлука за нееднаквост 
или нивната одлука дека 
работите, добрата или 
услугите не ги 
исполнуваат условите за 
извршување или 
функционалните услови,  
- секоја понудувач што 
направил прифатлива 
понуда, за 
карактеристиките и 
релативните предности 
на избраната понуда, 
како и за името на 
успешниот понудувач или 
страните на рамковната 
спогодба. 
 

Член 171 став 1 точка 1  (1) Договорниот орган може да ја 
поништи постапката за доделување на 
договор за јавна набавка ако: 
- бројот на кандидати е понизок од 
минималниот број предвиден за 
постапките за доделување на договор за 
јавна набавка согласно со овој закон  

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година за 
усогласување на 
постапките за 
доделување договори 
за јавни работи, 
договори за јавни 
добра и договори за 
јавни услуги 
Член 44 точка 3, шеста 
реченица 

(1) Договорниот орган 
може да ја поништи 
постапката за 
доделување на договор 
за јавна набавка ако: 
- бројот на кандидати е 
понизок од минималниот 
број предвиден за 
постапките за 
доделување на договор 
за јавна набавка согласно 
со овој закон  

 Потполна усогласеност  

Член 179 став 1 (1) Ако се доделува секторски договор 
за вршење на повеќе опфатени 
дејности, договорниот орган ги 
применува правилата што се однесуваат 
на основната опфатена дејност за која 
договорот е наменет. 

32004L0017 Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за набавки 
на субјектите кои 
работат во секторите 

1. Договор кој е наменет 
да опфаќа повеќе 
активности е предмет на 
прописите применливи на 
активноста за која е 
првично наменет. 
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за вода, енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
 
Член 9 точка 1 прва 
реченица 

Член 180 став 1  (1) Ако договорниот орган од член 4, 
став 1 точки а), б) и в) доделува договор 
за јавна набавка во функција на повеќе 
дејности, меѓу кои барем една е 
опфатена дејност, а друга дејност е 
опфатена со одредбите на Глава III од 
овој закон и објективно не е можно да се 
утврди за која дејност главно е наменет 
договорот, тој не претставува секторски 
договор и договорниот орган го 
применува овој закон како за договорите 
за јавни набавки од Глава III од овој 
закон. 

 Член 9 точка 2 2. Ако една од 
активностите за која е 
наменет договорот е 
предмет на оваа 
директива, а другата е 
предмет на 
гореспоменатата 
Директива 2004/18/EЗ, и 
ако е невозможно од 
објективни причини да се 
утврди за која активност 
првично е наменет 
договорот, договорот ќе 
се додели во согласност 
со гореспоменатата 
Директива 2004/18/EЗ. 

 Потполна усогласеност  

Член 180 став 2 и 3  (2) Ако договорниот орган од член 4, 
став 1 точки а), б) и в) доделува договор 
за јавна набавка во функција на повеќе 
дејности, меѓу кои барем една е 
опфатена дејност, а друга дејност не е 
предмет на овој закон и објективно не е 
можно да се утврди за која дејност 
главно е наменет договорот, тој 
претставува секторски договор. 
(3) Ако договорниот орган од член 4, 
став 1, точки г) и д) доделува договор за 
јавна набавка во функција на повеќе 
дејности, меѓу кои барем една е 
опфатена дејност и објективно не е 
можно да се утврди за која дејност 
главно е наменет договорот, тој 
претставува секторски договор. 
 
 

 Член 9 точка 3 3. Ако една од 

активностите за која е 

наменет договорот е 

предмет на оваа 

директива, а другата не е 

предмет ниту на оваа 

директива ниту на 

гореспоменатата 

Директива 2004/18/EЗ, и 

ако е невозможно од 

објективни причини да се 

утврди за која активност 

првично е наменет 

договорот, договорот ќе 

се додели во согласност 

со оваа директива. 
 

 Потполна усогласеност  

Член 181 став 1 (1) Опфатени дејности во смисла на 
член 178 став 1 алинеја 1 од овој закон 
се поставување и стопанисување на 
фиксни мрежи наменети за 
обезбедување јавни услуги во поглед на 
производство, пренос или дистрибуција 
на вода за пиење или снабдување со 
вода за пиење на таквите мрежи. 
 

 Член 4 точка 1 1. Оваа директива се 

применува на следниве 

активности: 

(а) обезбедување или 

работење со фиксни 

мрежи наменети за 

обезбедување услуга на 

јавноста во врска со 

производство, транспорт 

или дистрибуција на вода 
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за пиење; или 

(б) снабдување на 

таквите мрежи со вода за 

пиење. 
 

Член 182 став 1 (1) Договорниот орган кој врши некоја од 
дејностите од член 181 од овој закон ги 
применува одредбите од оваа глава и 
при доделување на договор или 
организирање на конкурс за избор на 
идејно решение во врска со: 
- поставување, стопанисување и 
снабдување на мрежи со вода за пиење, 
поврзани со хидраулични инженерски 
проекти, наводнување или дренажа на 
земјиште, од кои над 20% од вкупниот 
капацитет на водата се користи за 
пиење, или 
- поставување, стопанисување и 
снабдување на мрежи за отстранување 
или третман на отпадни води. 

 Член 4 точка 2 2. Оваа директива, исто 

така, важи за договори 

или конкурси за идејно 

решение што се 

доделени или 

организирани од страна 

на субјекти кои вршат 

активност наведена во 

став 1 и кои: 

(а) се поврзани со 

проекти за хидраулични 

техники, наводнување 

или одводнување на 

земјиштето, под услов 

количината на водата 

што ќе се користи за 

снабдување со вода за 

пиење да претставува 

над 20 % од вкупната 

количина на водата што 

се става на располагање 

со такви проекти или 

инсталации за 

наводнување или 

одводнување, или 

(б) се поврзани со 

отстранувањето или 

третманот на отпадните 

води. 
 

 Потполна усогласеност  

Член 183 став 1 (1) Снабдувањето со вода за пиење на 
мрежите наменети за обезбедување 
јавни услуги кое го врши договорниот 
орган од член 4 став 1, точки г) и д) не 
претставува опфатена дејност во 
смисла на член 181 од овој закон ако: 
 
- производството на вода за пиење е 
потребно за извршување на дејности кои 
не претставуваат опфатени дејности, и 
 
- снабдувањето на мрежите зависи 
исклучиво од сопствената потрошувачка 
на самиот субјект и не надминува 30% 

 Член 4 точка 3 3. Снабдувањето со вода 

за пиење за мрежите кои 

вршат услуги за јавноста, 

од страна на договорен 

субјект кој не е договорен 

орган, нема да се смета 

за релевантна активност 

во рамките на значењето 

на став 1, каде што: 

(а) производството на 

вода за пиење од страна 

на односниот субјект се 

врши поради тоа што 
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од вкупното сопствено производство на 
вода за пиење, земајќи ги предвид 
претходните 36 месеци. 

нејзината потрошувачка е 

неопходна за 

извршување активност 

различна од онаа од 

членовите од 3 до 7; и 
(б) снабдувањето на 
јавната мрежа зависи 
само од сопствената 
потрошувачка на 
субјектот и не надминала 
30 % од вкупното 
производство на вода за 
пиење од страна на 
субјектот, имајќи го 
предвид просекот за 
претходните три години, 
вклучувајќи ја и тековната 
година. 

Член 184 став 1 (1) Опфатени дејности во смисла на член 
178 став 1 алинеја 2 од овој закон се 
поставувањето и стопанисувањето на 
фиксни мрежи наменети за 
обезбедување јавни услуги во поглед на 
производство, пренос или дистрибуција, 
односно снабдувањето со гас, топлинска 
или електрична енергија на таквите 
мрежи. 
 

 Член 3 точка 1 и 3 1. Што се однесува до 

гасот и греењето, оваа 

директива се применува 

на следниве активности: 

(а) обезбедување или 

работење со фиксни 

мрежи наменети за 

обезбедување услуга на 

јавноста во врска со 

производство, транспорт 

или дистрибуција на гас 

или греење; или 
(б) снабдување на 
таквите мрежи со гас или 
греење. 

3. Што се однесува до 

електричната енергија, 

оваа директива се 

применува на следниве 

активности: 

(а) обезбедување или 

работење со фиксни 

мрежи наменети за 

обезбедување услуга на 

јавноста во врска со 

производство, транспорт 

или дистрибуција на 

електрична енергија; или 

(б) снабдување на 

таквите мрежи со 

електрична енергија. 
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Член 185 став 1 (1) Снабдувањето со гас или топлинска 
енергија на мрежите наменети за 
обезбедување јавни услуги од страна на 
договорен орган од член 4, став 1 точки 
г) и д) не претставува опфатена дејност 
во смисла на член 184 ако: 
- производството на гас или топлинска 
енергија е последица од вршењето на 
дејност која не претставува опфатена 
дејност, и 
- снабдувањето на јавната мрежа со гас 
или топлинска енергија е насочено само 
кон економско искористување на таквото 
производство и не надминува повеќе од 
20% од прометот на договорниот орган, 
земајќи го предвид просекот за 
претходните 36 месеци, вклучувајќи ја и 
тековната година. 

 Член 3 точка 2 2. Снабдувањето со гас 

или греење за мрежите 

кои вршат услуги за 

јавноста, од страна на 

договорен субјект кој не е 

договорен орган, нема да 

се смета за релевантна 

активност во рамките на 

значењето на став 1, 

каде што: 

(а) производството на гас 

или греење од страна на 

односниот субјект е 

неизбежна последица од 

извршувањето активност 

различна од онаа од став 

1 или 3 од овој член или 

од членовите од 4 до 7; и 
(б) снабдувањето на 
јавната мрежа е насочено 
само кон економска 
експлоатација на таквото 
производство и изнесува 
не повеќе од 20 % од 
обртот на субјектот, 
имајќи го предвид 
просекот за претходните 
три години, вклучувајќи ја 
и тековната година. 

 Потполна усогласеност  

Член 186 став 1 (1) Снабдувањето со електрична енергија 
на мрежите наменети за обезбедување 
јавни услуги од страна на договорен 
орган од член 4, став 1 точки г) и д) не 
претставува опфатена дејност во 
смисла на член 184 ако: 
- електричната енергија се произведува 
заради задоволување на сопствената 
потрошувачка потребна за вршење на 
дејност која не претставува опфатена 
дејност, и 
- снабдувањето на јавната мрежа со 
електрична енергија зависи исклучиво 
од сопствената потрошувачка на 
договорниот орган, и не надминува 30 % 
од вкупното сопствено производство на 
електрична енергија, земајќи ги предвид 
претходните 36 месеци, вклучувајќи ја и 

 Член 3 точка 4 4. Снабдувањето со 

електрична енергија за 

мрежите кои вршат 

услуги за јавноста, од 

страна на договорен 

субјект кој не е договорен 

орган, нема да се смета 

за релевантна активност 

во рамките на значењето 

на став 3, каде што: 

(а) производството на 

електрична енергија од 

страна на односниот 

субјект се врши поради 

тоа што нејзината 

потрошувачка е 

неопходна за 
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тековната година. извршување активност 

различна од онаа од 

ставовите од 1 до 3 од 

овој член или од 

членовите од 4 до 7; и 
(б) снабдувањето на 
јавната мрежа зависи 
само од сопствената 
потрошувачка на 
субјектот и не надминала 
30% од вкупното 
производство на енергија 
од страна на субјектот, 
имајќи го предвид 
просекот за претходните 
три години, вклучувајќи ја 
и тековната година. 

Член 187 став 1 (1) Опфатени дејности во смисла на 
член 178 став 1 алинеја 3 од овој закон 
се вршењето на транспортни услуги на 
редовните железнички и патни линии. 

 Член 5 точка 1 1. Оваа директива се 
применува на активности 
поврзани со 
обезбедувањето или 
работењето со мрежи со 
кои се обезбедуваат 
услуги за јавноста на 
полето на железнички 
сообраќај, 
автоматизирани системи, 
трамвајска линија, 
тролејбус, автобус или 
жичарница. 

Што се однесува до 

транспортните услуги, ќе 

се смета дека постои 

мрежа онаму каде што 

услугата се обезбедува 

според условите за 

работење пропишани од 

страна на надлежен 

орган на земјата-членка, 

како што се условите 

околу маршрутите што 

треба да бидат 

опслужени, капацитетот 

што треба да се стави на 

располагање или 

редовноста на услугата. 

Имајќи предвид дека 
содржината на 
Директивата во оваа 
одредба има 
значително поширок 
опфат од реалната 
ситуација во Република 
Македонија, се 
пристапи кон вакво 
транспонирање на 
соодветната одредба, 
а со цел да се избегнат 
непотребни забуни и 
погрешна примена на 
законот. Во принцип ќе 
се постигне истиот 
ефект во однос на 
транспортните мрежи 
во патниот и 
железничкиот 
сообраќај, а имајќи ја 
предвид  втората 
реченица од одредбата 
на Директивата 

Делумна усогласеност  

Член 188 став 1 (1) Вршењето на транспортни услуги со 
автобус не претставува опфатена 
дејност кога другите субјекти можат да 
ги обезбедат истите услуги, на истата 

 Член 5 точка 2 2. Оваа директива не се 
применува на субјекти 
кои обезбедуваат услуги 
на автобуски превоз за 

 Потполна усогласеност  
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географска област и под истите услови 
како и договорните органи. 
 

јавноста, кои веќе се 
изземени од областа на 
примена на Директива 
93/38/ЕЕЗ согласно со 
член 2 (4) од неа. 

Член 189 став 1 и 2 (1) Опфатени дејности во смисла на 
член 178 став 1 алинеја 4 од овој закон 
се обезбедувањето на: 
- универзални поштенски услуги; 
- резервирани поштенски услуги; 
- размена на документи, сметки и 
фактури; 
- услуги со неадресирани поштенски 
пратки; 
- услуги со додадена вредност што 
вклучуваат пренос на податоци со 
електронски средства (вклучувајќи 
пренесување на кодирани документи, 
создавање бази на податоци на 
корисници и пренос и достава на 
препорачани пратки по електронски пат); 
- финансиски услуги кои се вршат по 
договор во пошта, во кои спаѓаат 
банкарски услуги, наплата на вирмани, 
платежни картички, наплата на јавни 
давачки, трансфер на пари од тековни и 
жиро сметки, услуги за наплата на 
осигурување и слично; 
- филателистички услуги, или 
- логистички услуги, вклучувајќи физичка 
испорака и магацинско сместување на 
поштенски пратки кои се поврзани со 
други вон-поштенски услуги. 
 (2) Услугите од став 1 алинеи 3 4, 5, 6, 7 
и 8 на овој член претставуваат 
опфатени дејности ако субјектот кој ги 
обезбедува овие услуги обезбедува и 
универзални или резервирани 
поштенски услуги. 

 Член 6 точка 1, 2б и 2в  1. Оваа директива се 
применува на активности 
поврзани со 
обезбедување поштенски 
услуги или, согласно со 
условите пропишани во 
став 2 (в), услуги 
различни од поштенските 
услуги. 
2. За целите на оваа 
директива и без да се 
попречи примената на 
Директива 97/67/EЗ: 

(б) под ’поштенски услуги‘ 

се подразбира услуги кои 

се состојат од 

распределување, 

сортирање, испраќање и 

испорачување на 

поштенските пратки. 

Овие услуги се состојат 

од: 

- ’резервирани поштенски 

услуги‘: поштенски услуги 

кои се или може да се 

резервираат врз основа 

на член 7 од Директива 

97/67/EЗ,  
- ’други поштенски 
услуги‘: поштенски услуги 
кои не може да се 
резервираат врз основа 
на член 7 од Директива 
97/67/EЗ; и 

(в) под ’услуги различни 

од поштенските услуги‘ се 

подразбира услуги 

обезбедени во следниве 

области: 

- управување со 

поштенски услуги (услуги 

кои претходат и кои 

следат по испораката, 

како што се ’услуги за 

управување поштенски 

Целосното 
усогласување со оваа 
одредба од 
Директивата зависи и 
од донесувањето на 
новиот Закон за 
поштенски услуги кој ги 
дефинира 
универзалните 
поштенски услуги и 
резервираните 
поштенски услуги 
согласно со 
Директивата 97/67?ЕЗ 
која не е во доменот на 
јавните набавки и не е 
предмет на оваа 
кореспондентна 
табела. По 
усвојувањето на 
Законот за поштенски 
услуги ќе се постигне 
ефектот со 
Директивата 
2004/17/ЕЗ. 
Содржината на оваа 
одредба од нацрт 
законот беше 
предложена од Ј.П. 
Македонски пошти за 
да се запази 
кохерентноста на 
Законот за јавните 
набавки со другите 
прописи што ги 
регулираат 
поштенските услуги. 

Потполна усогласеност  
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услуги‘, 

- услуги кои создаваат 

нова вредност целосно 

поврзани со и 

обезбедени преку 

електронски средства 

(вклучувајќи безбедно 

пренесување на 

шифрирани документи 

преку електронски 

средства, услуги за 

управување со пратките и 

пренос на регистрирана 

електронска пошта),    

- услуги поврзани со 

поштенски пратки кои не 

се вклучени во точка (а), 

како што е директна 

пошта на која не е 

напишана адреса, 

- финансиски услуги, како 

што се дефинирани во 

категорија 6 во Анекс XVII 

А и во член 24 (в), 

особено вклучувајќи ги 

поштенските парични 

дознаки и поштенските 

жиро-трансфери, 

- филателистички услуги, 

и 

- логистички услуги 

(услуги кои се состојат од 

комбинација на физичка 

испорака и/или 

складирање со други 

непоштенски функции),  
под услов таквите услуги 
да ги обезбедува субјект 
кој, исто така, обезбедува 
поштенски услуги во 
рамките на значењето на 
точка (б), прва или втора 
алинеја, и под услов 
условите пропишани во 
член 30 (1) да не се 
исполнети во врска со 
услугите кои се опфатени 
во овие алинеи. 
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Член 190 став 1 (1) Други опфатени дејности се 
дејностите во врска со истражување на 
земјиштето заради вадење нафта, гас 
или јаглен или изградба и 
стопанисување со аеродроми или 
пристаништа (езерски или речни) или 
други терминални објекти на носачи и 
тоа по воздушен или внатрешен воден 
пат. 
 

 Член 7 Оваа директива се 

применува на активности 

поврзани со 

експлоатација на 

географска област за 

целите на: 

(а) истражување или 

екстракција на нафта, 

гас, јаглен или други 

цврсти горива, или 
(б) обезбедување 
аеродромски и поморски 
услуги или услуги на 
внатрешни пристаништа 
или други пристанишни 
објекти на превозници по 
воздух, море или 
внатрешни водени 
патишта. 

 Потполна усогласеност  

Член 191 став 1  
алинеја 1 

(1) Овој закон не се применува на 
секторски договори кои се доделуваат 
заради набавка на: 
стоки заради препродавање или 
изнајмување на други субјекти, под 
услов договорниот орган да нема 
никакви посебни или ексклузивни права 
за продавање или изнајмување на тие 
стоки, а другите субјекти да се слободни 
да ги продаваат или изнајмуваат според 
истите услови, или 

 Член 19 точка 1 1. Оваа директива не 

важи за договори 

доделени за целите на 

препродажба или давање 

под закуп на трети 

страни, под услов 

договорниот субјект да 

нема специјално или 

ексклузивно право да го 

продава или дава под 

закуп предметот на 

таквите договори, а 

другите субјекти да се 

слободни да го продават 

предметот или да го 

даваат под закуп под 

истите услови како 

договорниот субјект. 
 

 Потполна усогласеност  

Член 191 став 1  
алинеја 2 

(1) Овој закон не се применува на 
секторски договори кои се доделуваат 
заради набавка на: 
- стоки, услуги или работи наменети за 
вршење на опфатени дејности во 
странство. 

 Член 20 точка 1 1. Оваа директива не 

важи за договорите што 

ги доделуваат 

договорните субјекти за 

други цели покрај 

вршењето на своите 

активности како што е 

опишано во членовите од 

3 до 7 или за вршење 

такви активности во трета 

 Потполна усогласеност  
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земја, во услови што не 

вклучуваат физичка 

употреба на мрежа или 

географска област во 

рамките на Заедницата. 
 

Член 192  (1) Овој закон не се применува на 
договори доделени од страна на 
договорен орган од член 4, став 1, точки 
г) и д) чиј предмет е набавка на стоки, 
услуги или работи со цел извршување 
на дејности кои не претставуваат 
опфатени дејности согласно со оваа 
глава. 
(2) Овој закон не се применува на 
договори доделени од договорни органи 
од член 4 став 1 точка д), доколку 
проценетата вредност на договорот 
изнесува до 200.000 евра во денарска 
противвредност за договори за јавна 
набавка на стоки и услуги и 4.000.000 
евра за договори за јавни набавки на 
работи. 

 Член 16 Освен кога договорите се 

исклучени преку 

изземање од членовите 

од 19 до 26 или согласно 

со член 30, во врска со 

вршење на активноста за 

која станува збор, оваа 

директива се применува 

на договори чија 

вредност, исклучувајќи го 

данокот на додадена 

вредност (ДДВ), е 

проценета на не помалку 

од следниве 

коефициенти: 

(а) 499.000 евра во случај 

на договори за добра и 

услуги;  
(б) 6.242.000 евра во 
случај на договори за 
работи. 

Целта на оваа одредба 
од законот е да се 
исклучи примената на 
истиот кај приватните 
компании кои вршат 
опфатена дејност од 
јавен интерес. Член 16 
го дозволува тоа 
бидејќи договорите за 
јавни набавки под 
праговите од член 16 
од Директивата се 
исклучени од нејзиниот 
опфат. Вредносните 
прагови во одредбата 
од законот се пониски 
од тие предвидени во 
Директивата, и како 
такви се смета дека се 
во согласност со 
Директивата. 
Праговите се пониски 
имајќи ја предвид 
големината на пазарот 
во Република 
Македонија, и тоа е во 
согласност со 
Директивата 

Потполна усогласеност  

Член 193 став 1 (1) Овој закон не се применува на 
договори чиј предмет е набавка на вода, 
ако ги доделува договорен орган кој 
врши опфатена дејност од член 181 од 
овој закон. 
 

 Член 26 точка а) Оваа директива не се 

применува на: 
(а) договори за набавка 
на вода ако тие се 
доделени до страна на 
договорни субјекти 
вклучени во едната или 
во двете активности од 
член 4 (1). 

 Потполна усогласеност  

Член 194 став 1 (1) Овој закон не се применува на 
договори чиј предмет е набавка на 
електрична енергија или горива за 
производство на електрична енергија, 
ако ги доделува договорен орган кој 
врши опфатена дејност од членовите 
184 или 190 од овој закон. 

 Член 26 точка б) Оваа директива не се 

применува на: 
(б) договори за 
снабдување со енергија 
или со горива за 
производство на енергија 
ако тие се доделени до 
страна на договорни 

 Потполна усогласеност  
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субјекти вклучени во 
активност од член 3 (1), 
член 3 (3) или член 7 (а). 

Член 195 став 1 (1) Овој закон не се применува за 
доделување на секторски договор: 
- од страна на договорен орган на 
поврзано претпријатие, или 
- од страна на правно лице формирано 
од повеќе договорни органи, исклучиво 
заради вршење на опфатената дејност, 
на друштво кое е поврзано со еден или 
повеќе договорни органи кои се дел од 
тоа правно лице. 

 Член 23 точка 2 2. Под услов да се 

исполнат условите во 

став 3, оваа директива не 

се применува на 

договорите доделени од 

страна на:  

(а) договорен субјект на 

поврзано претпријатие; 

или 
(б) заедничко вложување, 
формирано исклучително 
од страна на одреден 
број договорни субјекти 
со цел да извршува 
активности во рамките на 
значењето на членовите 
од 3 до 7, на 
претпријатие кое е 
поврзано со еден од тие 
договорни субјекти. 

 Потполна усогласеност  

Член 195 став 2 (2) Одредбите од ставот 1 на овој член 
се применуваат само во случај најмалку 
80% од просечниот промет на 
поврзаното друштво за претходните три 
години да потекнува од обезбедувањето 
такви стоки, услуги или работи на 
друштвата кои се поврзани со него. 

 Член 23 точки 3а, 3б и 
3в 

3. Став 2 се применува: 

(а) на договори за услуги 

под услов барем 80 % од 

просечниот обрт на тоа 

поврзано претпријатие во 

поглед на услугите за 

претходните три години 

да произлегува од 

вршењето такви услуги за 

претпријатија со кои е 

поврзано;  

(б) на договори за добра 

под услов барем 80 % од 

просечниот обрт на тоа 

поврзано претпријатие во 

поглед на услугите за 

претходните три години 

да произлегува од 

обезбедувањрто такви 

добра за претпријатија со 

кои е поврзано;  
(в) на договори за работи  
под услов барем 80 % од 
просечниот обрт на тоа 
поврзано претпријатие во 
поглед на работите за 

 Потполна усогласеност  
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претходните три години 
да произлегува од 
обезбедувањето такви 
работи за претпријатија 
со кои е поврзано. 

Член 195 став 3 (3) Поврзано друштво претставува 
друштво:  
- врз кое договорниот орган има, 
директно или индиректно доминантно 
влијание;  
- кое може да врши доминантно 
влијание врз договорниот орган или  
- кое заедно со договорниот орган е 
предмет на доминантно влијание од 
страна на друго друштво. 

 Член 23 точка 1 1. За целите на овој член, 
под ’поврзано 
претпријатие‘ се 
подразбира претпријатие 
чии годишни сметки се 
консолидирани со оние 
на договорниот субјект во 
согласност со условите 
на седмата Директива 
83/349/EEЗ на Советот од 
13 јуни 1983 година, врз 
основа на член 44 (2) (е) 
од Договорот за 
консолидирани сметки 
или, во случај на субјекти 
кои не се предмет на таа 
директива, кое било 
претпријатие над кое 
договорниот субјект може 
да врши, директно или 
индиректно, доминантно 
влијание во рамките на 
значењето на член 2 (1) 
(б) или кое може да врши 
доминантно влијание врз 
договорниот субјект или 
кое, заедно со 
договорниот субјект, е 
предмет на доминантно 
влијание на друго 
претпријатие врз основа 
на сопственост, 
финансиско учество или 
правилата што го 
регулираат. 

 Потполна усогласеност  

Член 196 став 1 и 2 (1) Овој закон не се применува за 
доделување на секторски договор: 
- од правно лице формирано од повеќе 
договорни органи исклучиво за 
спроведување на опфатена дејност, на 
договорен орган кој е негов дел, или 
- од договорен орган, на правно лице 
формирано од повеќе договорни органи 
исклучиво за спроведување на 
опфатена дејност во кое договорниот 
орган е дел. 
(2) Одредбите од став 1 на овој член се 

 Член 23 точки 4а и 4б 4. Оваа директива не се 

применува на договори 

доделени од страна на: 

(а) заедничко вложување, 

формирано исклучително 

од страна на одреден 

број договорни субјекти 

со цел да извршува 

активности во рамките на 

значењето на членовите 

од 3 до 7, на едно од тие 

 Потполна усогласеност  
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применуваат ако правното лице е 
формирано за извршување на 
опфатената дејност во период од 
најмалку три години. 

договорни субјекти, или 
(б) договорен субјект на 
такво заедничко 
вложување на кое 
претставува дел, под 
услов заедничкото 
вложување да е основано 
со цел да ја врши 
односната активност во 
текот на период од 
најмалку три години и 
инструментот со кој е 
основано заедничкото 
вложување да пропишува 
дека договорните 
субјекти, кои го 
формираат, се негов дел 
барем во истиот период. 

Член 199 став 1 (1) Договорниот орган доделува 
секторски договори со спроведување на 
отворена постапка, ограничена постапка 
или постапка со преговарање со 
претходно објавување на оглас. 

  2. Договорните субјекти 

може да изберат која 

било од постапките 

опишани во член 1 (9) (а), 

(б) или (в), под услов, 

предмет на став 3, 

повикот за прибирање 

понуди да е извршен во 

согласност со член 42. 

 Потполна усогласеност  

Член 200 став 1 алинеја 
1, 2, 3, 4 и 5 

(1) При доделување на секторски 
договор, договорниот орган спроведува 
постапка со преговарање без претходно 
објавување на оглас во следните 
случаи: 
- кога не е доставена ниту една понуда 
или прифатлива понуда или ниту една 
пријава за учество по претходен оглас 
за доделување на договор за јавна 
набавка, под услов првобитните услови 
во тендерската документација да не се 
значително променети; 
- кога договорот е само за цели на 
истражување, експериментирање, 
проучување или развој, а не заради 
обезбедување добивка или 
надоместување на трошоците за 
истражувањето и развојот, и сé додека 
со доделувањето на таков договор не се 
повредува конкурентното доделување 
на подоцнежни договори за овие цели; 
- кога од технички или уметнички 
причини, односно од причини врзани за 
заштита на ексклузивните права (патент 

 Член 40 точка  3а, 3б, 
3в, 3г и 3д 

3. Договорните субјекти 

можат да користат 

постапка без претходен 

повик за прибирање 

понуди во следниве 

случаи: 

(а) кога не се доставени 

понуди или соодветни 

понуди или пријави како 

одговор на постапката со 

претходен повик за 

прибирање понуди, под 

услов првичните услови 

на договорот да не се 

значително променети; 

(б) онаму каде што 

договорот е само за 

целите на истражување, 

експеримент, студија или 

развој, а не за целите на 

обезбедување добивка 

или надоместување на 

 Потполна усогласеност  
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и сл.), договорот може да го изврши 
само одреден економски оператор; 
- кога од причини од крајна итност 
предизвикани од настани кои 
договорниот орган не можел да ги 
предвиди, рокот за објавување на 
отворена постапка, ограничена 
постапка, постапка со барање за 
прибирање на понуди или постапка со 
преговарање со претходно објавување 
на оглас не може да се примени; 
- кога договорниот орган мора да набави 
дополнителни испораки од првобитниот 
понудувач заради делумна замена на 
вообичаените стоки или инсталации или 
проширување на постојните стоки или 
инсталации, при што промената на 
понудувачот би го обврзала договорниот 
орган да купи материјал кој има 
поинакви технички карактеристики што 
би резултирало со некомпатибилност 
или несразмерни технички тешкотии во 
функционирањето и одржувањето; 
 

трошоците за 

истражување и развој, и 

сè додека со 

доделувањето таков 

договор не се повредува 

конкурентното 

доделување подоцнежни 

договори кои ги имаат 

конкретно овие цели; 

(в) кога, од технички или 

од уметнички причини, 

или од причини поврзани 

со заштитата на 

ексклузивни права, 

договорот може да се 

изврши само од страна 

на конкретен економски 

оператор;  

(г) сè додека е строго 

неопходно, кога поради 

крајна итност 

предизвикана од настани 

што договорните субјекти 

не можеле да ги 

предвидат, временските 

рокови пропишани за 

отворен повик, ограничен 

повик и постапка со 

преговарање со 

претходен повик за 

прибирање понуди не 

можат да се почитуваат;  

(д) во случај на договори 

за добра за 

дополнителни испораки 

од страна на првичниот 

доставувач, кои се 

наменети или како 

делумна замена на 

вообичаените залихи или 

инсталации или како 

проширување на 

постојните залихи или 

инсталации, каде што 

промената на 

доставувачот би го 

обврзала договорниот 

субјект да купи материјал 
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со поинакви технички 

карактеристики, што би 

резултирало во 

некомпатибилност или 

несразмерни технички 

тешкотии во работењето 

и одржувањето;  

 

Член 200 став 1  
алинеја 6 

- за договор кога постои можност да се 
обезбеди со искористување на некоја 
посебна поволна можност што е 
достапна само за многу кратко време по 
цена значително пониска од 
вообичаената пазарна цена; 

 Член 40 точка 3ѕ  (ѕ) за купувања на 

распродажба, каде што е 

можно да се набават 

добра со искористување 

посебно поволна 

можност, расположлива 

за многу краток 

временски период, по 

цена што е значително 

пониска од вообичаените 

пазарни цени; 

 Потполна усогласеност  

Член 200 став 1  
алинеја 7 

- за договор за јавна набавка на стоки 
кои 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; 

 Член 40 точка 3и  (и) за купувања добра 

под посебно поволни 

услови или од 

доставувачот кој 

дефинитивно завршува 

со неговите деловни 

активноси или од 

стечајни управници или 

ликвидатори на стечај, 

аранжман со доверители 

или слична постапка 

според националните 

закони или регулативи; 

 Потполна усогласеност  

Член 200 став 1  
алинеја 8 

- за договор за јавна набавка кој се 
доделува врз основа на рамковна 
спогодба; 

 Член 40 точка 3з (з) за договори што ќе 

бидат доделени врз 

основа на рамковна 

спогодба, доколку е 

исполнет условот од член 

14 (2); 

 Потполна усогласеност  

Член 200 став 1  
алинеја 9 

- за договор за јавна набавка на услуги, 
кој следи по спроведување на конкурс за 
избор на идејно решение и мора да се 
додели на најдобро рангираниот учесник 
или на еден од најдобро рангираните 
учесници. Кога договорот мора да се 
додели на еден од најдобро рангираните 
учесници, договорниот орган ги поканува 
сите нив да учествуваат во преговорите 
и 

 Член 40 точка 3ј (ј) кога односниот договор 

за услуги е дел од 

подоцнежен конкурс за 

идејно решение, 

организиран во 

согласност со одредбите 

на оваа директива и, во 

согласност со 

релевантните прописи, 

 Потполна усогласеност  
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мора да биде доделен на 

добитникот или на еден 

од добитниците на тој 

конкурс; во вториот 

случај, сите добитници се 

покануваат да 

учествуваат во 

преговарањето. 

Член 200 став 1  
алинеја 10 

- за договор за јавна набавка на 
дополнителни работи или услуги кои не 
се вклучени во основниот договор, а кои 
поради непредвидени околности се 
нужни, под услов склучувањето на 
договорот да се изврши со носителот на 
набавката од основниот договор кога: 
a) таквите дополнителни работи или 
услуги не можат да бидат технички или 
економски одделени од основниот 
договор без поголеми проблеми за 
договорниот орган, или 
б) таквите работи или услуги иако можат 
да се одделат од извршувањето на 
основниот договор се неопходни за 
неговото завршување. 

 Член 40 точка 3ѓ 
 

(ѓ) за дополнителни 

работи или услуги кои не 

се вклучени во проектот 

што е првично доделен 

или во договорот кој е 

склучен прв, но кои, преку 

непредвидени околности, 

станале неопходни за 

извршување на 

договорот, под услов да е 

доделен на изведувачот 

или вршителот на услуга 

кој го извршувал 

првичниот договор: 

- кога таквите 

дополнителни работи или 

услуги не можат да бидат 

технички или економично 

одделени од главниот 

договор без големи 

проблеми за договорните 

субјекти, или 

- кога таквите 

дополнителни работи или 

услуги кои, иако можат да 

бидат одделени од 

извршувањето на 

првичниот договор, се 

строго неопходни за 

неговите подоцнежни 

фази; 

 Потполна усогласеност  

Член 201 став 1  (1) Ако две или повеќе понуди се 
разликуваат за помалку од 3 поени со 
примена на критериумите за 
доделување на договорот за јавна 
набавка, договорниот орган како 
најповолна може да ја избере онаа 
понуда каде над 50% од стоките што се 
нудат се со потекло од Република 
Македонија, државите – членки на 

 Член 201 точка 1, 2 и 3 
прва реченица 

1. Овој член важи за 

понудите кои вклучуват 

производи што 

потекнуваат од трети 

земји со кои Заедницата 

не склучила спогодба, 

без разлика дали 

мултилатерално или 

билатерално, со која се 

Целосна 
усоглањсеност на оваа 
одредба со 
соодветната одредба 
во Директивата не е 
можна во оваа фаза од 
развојот нас односите 
на РМ со ЕУ, но е 
соодветно 

Делумна усогласеност  
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Европската унија и од држави со кои 
Република Македонија има склучено 
меѓународен договор кој обезбедува 
еднаков третман на економските 
оператори од Република Македонија на 
пазарот на таа држава. 

гарантира споредлив и 

ефективен пристап за 

претпријатијата од 

Заедницата до пазарите 

од тие трети земји. Тој 

нема да го попречува 

извршувањето на 

обврските на Заедницата 

или на нејзините земји-

членки во поглед на 

трети земји. 

2. Секоја доставена 

понуда за доделување 

договор за добра може 

да биде одбиена онаму 

каде што делот на 

производите кои 

потекнуваат од трети 

земји, како што е 

определено во 

согласност со Регулатива 

(ЕЕЗ) бр. 2913/92  на 

Советот од 12 октомври 

1992 година за 

воспоставување 

Царински тарифник на 

Заедницата, надминува 

50 % од вкупната 

вредност на производите 

што ја сочинуваат 

понудата. За целите на 

овој член, софтверот што 

се користи во опремата 

за телекомуникациски 

мрежи се смета за 

производ. 

3. Предмет на вториот 

потстав, кога две или 

повеќе понуди се 

еквивалентни во смисла 

на критериумите за 

доделување договори 

дефинирани во член 55, 

се дава приоритет на 

оние понуди кои не можат 

да бидат одбиени според 

став 2. Цените на тие 

понуди се сметаат за 

транспонирана и 
ефектот од нејзината 
имплементација ќе 
биде ист. 
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еквивалентни на целите 

на овој член доколку 

разликата во цената не 

надминува 3 %. 

Член 202 став 1 (1) Државната комисија за жалби по 
јавни набавки (во натамошниот текст: 
Државна комисија) е надлежна за 
решавање по жалби во постапките за 
доделување на договори за јавни 
набавки пропишани со овој закон и за 
постапки пропишани со посебни закони. 

31989L0665 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31992L0013 

Директива од 21 
декември 1989 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со  
примената на 
постапките за ревизија 
на доделувањата на 
договори за јавни 
набавки и јавни работи 
(89/665/ ЕЕЗ) 
Член 2 точка 2 
 
Директива од  25 
февруари 1992 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со 
примената прописите 
на Заедницата за 
постапките за набавки 
на субјектите од 
секторите 
водостопанство, 
енергетика, сообраќај и 
телекомуникации 
Член 2 точка 2 

Овластувањата 
специфицирани во 
параграфот 1 можат да 
се договорат во посебни 
тела задолжени за 
различни аспекти на 
постапката на ревизија. 
 
 
 
 
 
 
 
Овластувањата спомнати 
во параграфот 1 можат 
да се пренесат на 
посебни тела задолжени 
за различни аспекти на 
постапката на ревизија. 

Директивите за 
правни лекови се 
разликуваат од 
Директивите за јавни 
набавки поради 
фактот што тие се 
повеќе наративни и 
рамковни и не 
пропишуваат јасни и 
конкретни норми кои 
би можеле да се 
имплементираат во 
националното 
законодавство. Од 
таа причина, оценката 
на усогласеноста со 
овие две Директиви 
се заснова на 
оценката на степенот 
на исполнување на 
минималните 
обврски кои ги 
пропишуваат 
Директивите во 
националното право, 
а не буквално 
транспонирање на 
нејзините одредби во 
законот. 

Потполна усогласеност  

Член 204 став 4 и 5 (4) За член на Државната комисија се 
именува лице кое е државјанин на 
Република Mакедонија, има стекнато 
универзитетска диплома за дипломиран 
правник и има најмалку три години 
искуство во областа на јавните набавки. 
(5) За претседател на Државната 
комисија се именува лице кое е 
дипломиран правник, има положен 
правосуден испит, најмалку шест години 
работен стаж како судија, јавен 
правобранител, заменик јавен 
правобранител, нотар или адвокат, 
односно десет години на други правни 
работи по положен правосуден испит. 
 

 Директива од 21 
декември 1989 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со  
примената на 
постапките за ревизија 
на доделувањата на 
договори за јавни 
набавки и јавни работи 
(89/665/ ЕЕЗ) 
Член 2 точка 8, трета 
реченица 
 
 
 
 

Членовите на таквото 
независно тело ќе бидат 
назначувани и 
ослободувани од 
должност под истите 
услови како и членовите 
на судството, во однос на 
институцијата одговорна 
за нивното назначување, 
мандат и нивното 
отстранување од 
службата. Ако не 
повеќемина, барем 
претседателот на ова 
независно тело ќе ги има 
истите правни и 
професионални 
квалификации како и 

Делот на разрешување 
од должност на 
членовите на 
комисијата опфатен во 
оваа одредба од 
Директивите е 
обрабптен во член 205 
став 1 каде има исто 
повикување на овој 
член од Директивата 

Потполна усогласеност  
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Директива од  25 
февруари 1992 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со 
примената прописите 
на Заедницата за 
постапките за набавки 
на субјектите од 
секторите 
водостопанство, 
енергетика, сообраќај и 
телекомуникации 
Член 2 точка 9, трета 
реченица 

припадниците  на 
судството.  
 
Членовите на 
независното тело за кое 
говори првиот параграф 
ќе бидат назначувани и 
отповикувани под истите 
услови како и членовите 
на судството, во однос на 
институцијата одговорна 
за нивното назначување, 
нивниот мандат и 
нивното отповикување. 
Ако не повеќемина, 
барем претседателот на 
ова независно тело ќе ги 
има истите правни и 
професионални 
квалификации како и 
препадниците на 
судството.  

Член 205 став 1 (1) Собранието на Република 
Македонија  го разрешува 
претседателот или член на Државната 
комисија пред истекот на мандатот ако: 
- тоа сам го побара; 
- трајно ја загуби способноста за 
вршење на функцијата, што го утврдува 
Собранието на Република Македонија; 
- е осуден со правосилна судска пресуда 
за кривично дело на безусловна казна 
затвор од најмалку шест месеци; 
- ги исполни условите за старосна 
пензија; 
- врши работи кои се неспоиви со 
функцијата член или претседател на 
Државната комисија, или 
- настапи смрт на претседателот или 
членот  

 Директива од 21 
декември 1989 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со  
примената на 
постапките за ревизија 
на доделувањата на 
договори за јавни 
набавки и јавни работи 
(89/665/ ЕЕЗ) 
Член 2 точка 8, трета 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива од  25 
февруари 1992 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со 
примената прописите 
на Заедницата за 

Членовите на таквото 
независно тело ќе бидат 
назначувани и 
ослободувани од 
должност под истите 
услови како и членовите 
на судството, во однос на 
институцијата одговорна 
за нивното назначување, 
мандат и нивното 
отстранување од 
службата. Ако не 
повеќемина, барем 
претседателот на ова 
независно тело ќе ги има 
истите правни и 
професионални 
квалификации како и 
припадниците  на 
судството.  
 
Членовите на 
независното тело за кое 
говори првиот параграф 
ќе бидат назначувани и 
отповикувани под истите 
услови како и членовите 
на судството, во однос на 
институцијата одговорна 
за нивното назначување, 
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постапките за набавки 
на субјектите од 
секторите 
водостопанство, 
енергетика, сообраќај и 
телекомуникации 
Член 2 точка 9, трета 
реченица 

нивниот мандат и 
нивното отповикување. 
Ако не повеќемина, 
барем претседателот на 
ова независно тело ќе ги 
има истите правни и 
професионални 
квалификации како и 
препадниците на 
судството.  

Член 209 став 1 (1) Секој економски оператор кој има 
правен интерес за добивање на 
договорот за јавна набавка и кој 
претрпел или би можел да претрпи 
штета од евентуално прекршување на 
одредбите од овој закон, може да бара 
правна заштита против одлуките, 
дејствијата и пропуштањата за 
преземање дејствија од страна на 
договорниот орган во постапката за 
доделување на договор за јавна 
набавка. 
 

 Директива од 21 
декември 1989 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со  
примената на 
постапките за ревизија 
на доделувањата на 
договори за јавни 
набавки и јавни работи 
(89/665/ ЕЕЗ) 
Член 1 точка 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 1 точка 3, прва 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Државите членки ќе ги 
преземат мерките 
потребни за да се 
осигури дека, во поглед 
на постапките за 
доделување договори 
што спаѓаат во доменот 
на Директивите 71/305/ 
ЕЕЗ и 77/62/ ЕЕЗ, 
одлуките донесени од 
договорните институции 
можат делотворно да се 
ревидираат и особено, 
колку што е можно 
побрзо во согласност со 
условите изложени во 
следните Членови, а 
особено во Член 2 (7) за 
основите врз кои таквите 
одлуки го повредиле 
Законот на Заедницата 
во областа на јавните 
набавки или 
националните прописи 
кои го спроведуваат тој 
закон. 
 
Државите членки ќе 
осигураат постапките за 
ревизија да му бидат 
достапни, според 
детално разработени 
правила кои мже да ги 
утврди Држава членка, 
барем на секое она лице 
кое има или имало 
интерес во добивањето 
даден договор за јавни 
набавки или јавни работи 
и кое било или јавни 
работи и кое било или 
ризикува да биде 
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Директива од  25 
февруари 1992 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со 
примената прописите 
на Заедницата за 
постапките за набавки 
на субјектите од 
секторите 
водостопанство, 
енергетика, сообраќај и 
телекомуникации 
Член 1 точка 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 1 точка 3, прва 
реченица 
 

повредено во наводен 
прекршок 
 
 
Државите членки ќе ги 
преземат мерките 
отребни за да се осигури 
дека одлуките донесени 
од договорните субјекти 
можат делотворно да се 
ревидираат и, особено, 
колку што е можно 
побрзо во согласност со 
условите изложени во 
следните Членови, а 
особено во член 2 (8) за 
основите врз кои таквите 
одлуки го повредиле  
Законот на Заедницата 
во областа на јавните 
набавки или 
националните прописи 
кои го спроведуваат тој 
закон во поглед на: 
а) постапки за 
доделување на договор 
што спаѓаат во доменот 
на Директивата на 
Советот  90/531/ЕЕЗ; и 
б) сообразеност со 
Членот 3 (2) од таа 
Директива во случај на 
договорни субјекти на кои 
се применува таа 
одредба. 
 
Државите членки ќе 
осигураат постапките за 
ревизија да му бидат 
достапни, според 
детално разработени 
правила кои мже да ги 
утврди Држава членка, 
барем на секое она лице 
кое има или имало 
интерес во добивањето 
даден договор за јавни 
набавки или јавни работи 
и кое било или јавни 
работи и кое било или 
ризикува да биде 
повредено во наводен 
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прекршок 

Член 211 (1) Во постапката за правна заштита, 
странките се должни да ги изнесат сите 
факти на кои ги засноваат своите 
барања, како и дејствија или 
пропуштања за преземање дејствија од 
страна на договорниот орган во 
постапката за доделување на договор за 
јавна набавка и да достават соодветни 
докази за тоа. 
(2) Во постапката за правна заштита, 
договорниот орган е должен да ги 
докаже фактите и околностите врз 
основа на кои ја донел својата одлука, 
презел дејствија или пропуштил да 
преземе дејствија во реализацијата на 
постапката за доделување на договор за 
јавна набавка, која е предмет на 
постапка за правна заштита. 
(3) Подносителот на жалбата во 
постапката за правна заштита е должен 
да докаже или да го стори веројатно 
постоењето на фактите и причините кои 
се однесуваат на правото за 
поднесување на жалба, повреда на 
постапката, или повреда на 
материјалното право, кои се истакнати 
во жалбата. 

 Директива од 21 
декември 1989 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со  
примената на 
постапките за ревизија 
на доделувањата на 
договори за јавни 
набавки и јавни работи 
(89/665/ ЕЕЗ) 
Член 2 точка 8, четврта 
реченица 
 
 
 
Директива од  25 
февруари 1992 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со 
примената прописите 
на Заедницата за 
постапките за набавки 
на субјектите од 
секторите 
водостопанство, 
енергетика, сообраќај и 
телекомуникации 
Член 2 точка 9, четврта 
реченица 

Независното тело ќе ги 
донесува своите одлуки 
по процедура во која ќе 
бидат ислушани двете 
страни, и таквите одлуки 
ќе бидат, со средствата 
определени од секоја 
одделна Држава членка, 
законски обврзувачки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Независното тело ќе ги 
донесува своите одлуки 
по процедура во која ќе 
бидат ислушани двете 
страни, и неговите одлуки 
ќе бидат, со средствата 
утврдени од секоја 
одделна Држава членка, 
законски обврзувчки. 
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Член 219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Поднесената жалба го одложува 
потпишувањето на договорот за јавна 
набавка и неговото извршување до 
конечноста на одлуката на Државната 
комисија. 
(2) По исклучок од став 1 на овој член, 
Државната комисија може да го одобри 
продолжувањето на постапката за 
доделување на договорот за јавна 
набавка на барање на договорниот 
орган.  
(3) Договорот за јавна набавка потпишан 
спротивно на ставовите 1 и 2 на овој 
член е ништовен. 
 
 

 Директива од 21 
декември 1989 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со  
примената на 
постапките за ревизија 
на доделувањата на 
договори за јавни 
набавки и јавни работи 
(89/665/ ЕЕЗ) 
Член 2 точка 1(а) 
 
 
 

Државата членка ќе 
осигури преземените 
мерки за постапките за 
ревизија специфицирани 
во Член 1 да опфаќаат 
одредба за овластување 
за: 
(a) да се преземат, што е 
можно поскоро и со 
постапки со разговори, 
привремени мерки со цел 
да се корегираат 
наводните повреди или 
да се спречат натамошни 
штети за засегнатите 
заинтересирани, 

Трите члена од законот 
се интегрален дел и се 
однесуваат на 
дејството кое го има 
поднесената жалба врз 
постапката и 
инструментите кои му 
стојат на располагање 
на договорниот орган 
да го надмине ваквото 
суспензивно дејство на 
жалбата. Од таа 
причина се ставени 
заедно во однос на 
соодветните членови 
на Директивите. И 
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Член 220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Договорниот орган може да поднесе 
барање за продолжување на постапката 
за доделување на договорот за јавна 
набавка. Барањето се поднесува 
истовремено со одговорот на жалбата. 
(2) Барањето за продолжување на 
постапката за доделување на договор за 
јавна набавка кое е поднесено 
спротивно на став 1 на овој член ќе се 
отфрли. 
(3) Барањето за продолжување на 
постапката за доделување на договор за 
јавна набавка се однесува на 
потпишување на договорот за јавна 
набавка кој е предмет на жалбата. 
(4) Барањето за продолжување на 
постапката за доделување на договор за 
јавна набавка, може да се поднесе од 
причини поради кои може да настанат 
штети заради неспроведување на 
постапката, а кои се непропорционални 
на нејзината вредност. 
 
(1) По барањето за продолжување на 
постапката за доделување на договорот 
за јавна набавка Државната комисија ќе 
одлучи во рок од три дена од денот на 
поднесувањето 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 2 точка 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива од  25 
февруари 1992 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со 
примената прописите 
на Заедницата за 
постапките за набавки 
на субјектите од 
секторите 
водостопанство, 
енергетика, сообраќај и 
телекомуникации 
Член 1 точка 1(а) 
 

вклучувајќи мерки за 
суспендирање или 
осигурување на 
суспензија на постапката 
за доделување јавен 
договор или 
спроведување на која 
било одлука донесена од 
набавувачот: 
 
Државите членки може да 
се осигураат при 
разгледувањето на 
можноста да се наложат 
привремени мерки 
одговорното тело да 
може да ги земе предвид 
можните последици на 
мерките за сите 
заинтересирани што би 
можеле да бидат 
оштетени, како и за 
јавниот интерес, и да 
може да одлучи да не 
одобри такви мерки во 
случаи кога негативните 
ефекти би ги 
надминувале корисните. 
Одлуката да не се 
одобрат привремени 
мерки нема да попречува 
други барања на лицето 
што ги бара тие мерки. 
 
 
Државата членка ќе се 
осигури превземените 
мерки за постапките за 
ревизија специфицирани 
во Член 1 да опфаќаат 
одредба за овластување 
за: 
а) да се превземат, што е 
можно поскоро и со 
постпки со разговори, 
привремени мерки со цел 
да се корегираат 
наводните повреди или 
да се спречат натамошни 
штети за засегнатите 
интереси, вклучувајќи 
мерки за суспендирање 

покрај различната 
содржина на текстот на 
одредбите од законот 
во однос на 
Директивите, 
одредбите од законот 
се во рамки на 
обврските кои ги 
даваат директивите.   
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Член 2 точка 4 

или осигурување н 
суспензија на постапката 
за доделување на 
договор или 
спроведување на кој било 
одлука донесена од 
договорниот субјект – 
набавувачот; и 
 
Државите членки може да 
осигураат при 
разгледувањето на 
можноста да се наложат 
привремени мерки 
одговорното тело да 
може да ги земе предвид 
можните последици на 
мерките за сите интереси 
што би можеле да бидат 
оштетени, како и за 
јавниот интерес, и да 
може да одлучи да не 
одобри такви мерки во 
случаи кога негативните 
ефекти би ги 
надминувале корисните. 
Одлуката да се одобрат 
привремени мерки нема 
да попречува други 
барања на лицето што ги 
бара тие мерки. 

Член 222 став 1 алинеи 
4 и 5 

(1) Во постапката за правна заштита, 
Државната комисија може: 
- да ја укине одлуката, или да ги 
поништи дејствијата во делот во кој се 
незаконски; 
- да ја поништи одлуката за ништовна во 
случај кога во постапката за доделување 
на договор за јавна набавка е причинета 
таква неправилност која е причина за 
поништување според одредбите на овој 
закон и законите со кои се уредува 
управната постапка; 

 Директива од 21 
декември 1989 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со  
примената на 
постапките за ревизија 
на доделувањата на 
договори за јавни 
набавки и јавни работи 
(89/665/ ЕЕЗ) 
Член 2 точка 1(б) 
 
 
 
Директива од  25 
февруари 1992 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 

(б) или да ги укине или да 
осигури укинување на 
одлуките донесени 
незаконски, вклучувајќи 
отстранување на 
дискриминаторски 
технички, економски или 
финансиски 
спецификации во повикот 
за тендер, документите 
за договорот или во кои 
било други документи во 
врска со постапката за 
доделување на 
договорот: 
 
б) да ги укине или да 
осигури укинување на 
одлуките донесени 
незаконски, вклучувајќи 
отстранвување на 
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одредби во врска со 
примената прописите 
на Заедницата за 
постапките за набавки 
на субјектите од 
секторите 
водостопанство, 
енергетика, сообраќај и 
телекомуникации 
Член 2 точка 1(б) 

дискриминаторски 
технички, економски или 
финансиски 
спецификации во огласот 
за договорот, 
периодичниот 
индикативен оглас, 
огласот за постоење 
систем за квалификација, 
во поканата за тендер, 
документите за договорот 
или бо кои било други 
документи во врска со 
постапката за 
доделување на договорот 
за која се работи; 

Член 232 став 1 (1) Против решението на Државната 
комисија може да се покрене управен 
спор пред судот надлежен за водење на 
управни спорови. 

 Директива од 21 
декември 1989 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со  
примената на 
постапките за ревизија 
на доделувањата на 
договори за јавни 
набавки и јавни работи 
(89/665/ ЕЕЗ) 
Член 2 точка 8, втора 
реченица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива од  25 
февруари 1992 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со 
примената прописите 
на Заедницата за 
постапките за набавки 
на субјектите од 
секторите 
водостопанство, 
енергетика, сообраќај и 

Покрај тоа, во таков 
случај, мора да постои 
одредба со која ќе се 
гарантираат постапки со 
кои наводна незаконска 
мерка преземена од 
телото кое ја врши 
ревизијата или наводен 
пропуст во 
спроведувањето на 
овластувањата што му се 
дадени на тоа тело, 
можат да бидат предмет 
на судска ревизија или 
друго тело кое е суд или 
трибунал во смисла на 
значењето дадено во 
Член 177 од Спогодбата 
за ЕЕЗ и независно и од 
набавувачот и од телото 
што ја вршело 
ревизијата.  
 
Покрај тоа, во таков 
случај, мора да постои 
одредба со која ќе се 
гарантираат постапки со 
кои наводна незаконска 
мерка преземена од 
телото кое ја врши 
ревизијата или наводен 
пропуст во 
спроведувањето на 
овластувањата што му се 
дадени на тоа тело, 
можат да бидат предмет 

 Потполна усогласеност  
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телекомуникации 
Член 2 точка 9, втора 
реченица 

на судска ревизија или 
ревизија на друго тело 
кое е суд или трибунал во 
смисла на значењето 
дадено во член 177 од 
Спогодбата на ЕЕЗ и 
независно и од 
договорниот субјект- 
набавувачот и од телото 
што ја вршело 
ревизијата. 

*Сите одредби од Директивите кои индикретно упатуваат на некој од нивните Анекси се смета дека се целосно транспонирани во соодветните одредби од законот и покрај фактот што анексите во 
Директивите ќе бидат имплементирани со подзаконски акти од причина што упатувањето на анексите е само индиректно во овие одредби. Оние одредби од Директивите кои директно упатуваат 
на анексите се смета дека се делумно транспонирани во законот зашто нивната имплементација директно зависи од донесувањето на соодветните подзаконски акти. 
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Формулар  ЕУ - MAK 
CELEX бр. на 
прописот на ЕУ кој 
се транспонира 

Назив на прописот 
на ЕУ (бр. на 
член) 

Содржина на одредбата од 
прописот на ЕУ кој се 
транспонира 

Назив на 
националниот 
пропис во кој се 
врши 
транспонирањето 
(бр. на член) 

Содржина на одредбата 
од националниот пропис 
во кој се врши 
транспонирањето 

Забелешка Оценка за 
степенот на 
усогласеност 

Надлежен 
орган/институција  

32004L0018 Директива 2004/18/ЕЗ 

на Европскиот 

парламент и на 

Советот од 31 март 

2004 година за 

усогласување на 

постапките за 

доделување 

договори за јавни 

работи, договори за 

јавни добра и 

договори за јавни 

услуги 

Член 1 точка 2а 

2. (a) ‘Јавни договори’ се договори 
за паричен интерес склучени во 
писмена форма помеѓу еден или 
повеќе економски оператори и 
еден или повеќе договорни 
органи и кои за предмет имаат 
извршување работи, 
обезбедување производи или 
снабдување со услуги во смисла 
на оваа директива. 

Предлог за донесување 
на Закон за јавните 
набавки со Предлог на 
закон 
Член 3 став 1 точка 1 

(1) Одредени поими употребени 
во овој закон го имаат следново 
значење: 
„договор за јавнa набавкa“ е 
договор од финансиски интерес 
кој ги вклучува и секторските 
договори, склучен во писмена 
форма меѓу еден или повеќе 
договорни органи од една 
страна и еден или повеќе 
економски оператори од друга 
страна, а чиј предмет е 
изведување на работи, 
испорака на стоки или 
обезбедување на услуги 
согласно со овој закон; 

 Потполна усогласеност Министерство за финансии – 
Биро за јавнивнабавки 

 Член 1 точка 2(б) (б) ‘Договори за јавни работи’ се 
јавни договори кои за предмет 
имаат или извршување, или и 
идејно решение и извршување на 
работи поврзани со една од 
активностите во смисла на Анекс I 
или работа или реализација, со 
какви било средства на работи 
кои одговараат на барањата 
специфицирани од договорниот 
орган. Под ’работа‘ се подразбира 
резултат на изградба и градежни 
работи, земени како целина, кои 
самите по себе се доволни за 
исполнување на економската и на 
техничката функција 

Член 18 став 1 (1) Предмет на договорот за 
јавна набавка на работи 
претставува: 
- изведување на активности на 
градење или изведување на 
градба; 
- проектирање и изведување на 
активности на градење или 
проектирање и изведување на 
градба, или 
- реализирање, со какви било 
средства, на градба која 
одговара на барањата утврдени 
од договорниот орган и која 
сама по себе исполнува 
одредена техничка и економска 
функција. 

 Види забелешка за 
член 1 точка 2(г), прва 
реченица од 
Директивата. И покрај 
различната содржината 
на одредбата од Нацрт 
– Законот, се 
постигнува истиот 
ефект. 

Делумна усогласеност  

 Член 1 точка 2(в), прва 
реченица 

(в) ‘Договори за јавни добра’ се 
јавни договори различни од оние 
споменати во (б) кои за предмет 
имаат купување, закуп, најмување 
или купување со одложено 
плаќање, со или без опција за 
купување, на производи; 

Член 16 став 1 (1) Предмет на договорот за 
јавна набавка на стоки 
претставува набавка на една 
или повеќе стоки, преку 
купување веднаш, купување со 
одложено плаќање или 
изнајмување со или без опција 
за купување на стоката. 

 Потполна усогласеност  
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 Член 1 точка 2(в), 
втора реченица 

авен договор кој за предмет има 
набавка на производи и, исто 
така, како спореден предмет, 
опфаќа активности на 
поставување и инсталација ќе се 
смета дека е ’договор за јавни 
добра‘ 

Член 16 став 2 (2) Договорот за јавна набавка 
чијшто основен предмет е 
набавка на стоки, а кој опфаќа и 
активности за нивно 
поставување и вградување е 
договор за јавна набавка на 
стоки. 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 2(г), прва 
реченица 

(г) ‘Договори за јавни услуги’ се 
јавни договори различни од 
договори за јавни работи и добра 
кои за предмет имаат снабдување 
на услуги споменати во Анекс II 

Член 17 став 1 (1) Предмет на договорот за 
јавна набавка на услуги 
претставува обезбедување на 
една или повеќе услуги и тоа: 
- услуги за одржување и 
поправка, услуги за патен и 
воздушен транспорт, услуги за 
истражување и развој, услуги за 
истражување на пазарот и 
истражување на јавното 
мислење, услуги за чистење на 
објекти и за управување со 
имот, осигурителни, банкарски и 
инвестициски, 
телекомуникациски, 
информатички, 
сметководствени, ревизорски, 
книговодствени, консултантски, 
архитектонски, инженерски, 
рекламни, издавачки, 
печатарски и санитарни услуги 
,или 
- услуги за железнички и воден 
транспорт, услуги за 
привремено вработување, 
хотелски, угостителски, правни, 
истражни, образовни, 
здравствени и социјални, 
рекреативни, културни, спортски 
и други услуги кои не се 
опфатени со ставот 1 алинеја 1 
на овој член. 

Постојните 
номотехнички практики 
во Р.М. не дозволуваат 
постоење на Анекси во 
законите, што 
претставува 
непремостлива пречка 
за целосно 
усогласување со 
Директивите. Ова 
решение, со 
донесувањето на 
уредбата од став 4 од 
истиот член ќе доведе 
до истиот резултат кој 
се предвидува со 
Директивата. Во овој 
момент се чинеше дека 
е најсоодветното 
решение. 
Истото се однесува и 
на донесувањето на 
уредбата која ќе ги 
дефинира работите. 

Делумна усогласеност  

 Член 1 точка 2(г), втора 
реченица 

авен договор кој за предмет има и 
производи и услуги во смисла на 
Анекс II ќе се смета дека е 
‘договор за јавни услуги’ ако 
вредноста на предметните услуги 
ја надминува онаа на 
производите опфатени со 
договорот 

Член 20 (1) Доколку предметот на 
договорот за јавна набавка 
вклучува набавка на стоки и 
услуги, договорот ќе се смета 
за: 
- договор за јавна набавка на 
стоки, доколку проценетата 
вредност на стоките е поголема 
од проценетата вредност на 
услугите, или 
- договор за јавна набавка на 
услуги, доколку проценетата 
вредност на услугите е 

 Види забелешка за 
член 1 точка 2(г), прва 
реченица од 
Директивата.  И покрај 
различната содржината 
на одредбата од Нацрт 
– Законот, се 
постигнува истиот 
ефект. 

Потполна усогласеност  
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поголема од проценетата 
вредност на стоките. 

 Член 1 точка 2(г), трета 
реченица 

авен договор кој за предмет има 
услуги во смисла на Анекс II и 
вклучува активности во смисла на 
Анекс I  кои се само споредни на 
главниот предмет на договорот се 
смета дека е договор за јавни 
услуги 

Член 17 став 5 (5) Договорот за јавна набавка 
чијшто основен предмет е 
обезбедување на услуги, а кој 
опфаќа и некои активности на 
градење, е договор за јавна 
набавка на услуги. 

Види забелешка за 
член 1 точка 2(г), прва 
реченица од 
Директивата.И покрај 
различната содржината 
на одредбата од Нацрт 
– Законот, се 
постигнува истиот 
ефект. 

Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 5 
 

5. ‘Рамковна спогодба’ е договор 
меѓу еден или повеќе договорни 
органи и еден или повеќе 
економски оператори, чија цел е 
да се утврдат условите со кои се 
регулираат договорите што ќе 
бидат доделени во текот на 
одреден период, посебно во 
поглед на цените и, онаму каде 
што е соодветно, предвиденото 
количество 

Член 3 став 1 точка 9 9. „рамковна спогодба“ е 
писмена спогодба помеѓу еден 
или повеќе договорни органи и 
еден или повеќе економски 
оператори за да се утврдат 
основните услови кои ќе ги 
регулираат договорите за јавни 
набавки што треба да се 
доделат во определен период, 
особено во поглед на цената, и 
ако е можно, предвидените 
количини; 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 7, прва 
реченица 

7. ‘Електронска аукција’ е процес 
што се повторува и вклучува 
електронски уред за презентација 
на нови цени, коригирани надолу 
и/или нови вредности кои се 
однесуваат на одредени 
елементи на понудите, кој се 
случува по првична целосна 
оцена на понудите што им 
овозможува да бидат рангирани 
со примена на методи за 
автоматско оценување. 

Член 3 став 1 точка 10 10. „електронска аукција“ е 
повторлив процес на негативно 
наддавање кој се реализира по 
првична целосна евалуација на 
понудите, во кој понудувачите 
имаат можност, исклучиво со 
користење на електронски 
средства, да ги ревидираат 
дадените цени или да подобрат 
одредени елементи од 
понудата, така што рангирањето 
се врши автоматски со помош 
на електронски средства; 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 7, втора 
реченица 
 

Поради тоа, одредени договори 
за услуги и одредени договори за 
работи чии предмет се 
интелектуални дела, како што се 
идејни решенија за работи, не 
треба да бидат предмет на 
електронски аукции. 

Член 123 став 1  (1) Електронска аукција не се 
користи за доделување на 
договор за јавна набавка на 
услуги и работи кои вклучуваат 
интелектуални услуги, 
проектирање и слични услуги. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 8, втора 
реченица 

Поимот ‘економски оператор’ 
еднакво ги опфаќа концептите на 
изведувач, доставувач и вршител 
на услуги. Се употребува само 
овој поим во интерес на 
поедноставување. 

Член 3 став 1 точка 13 13. „економски оператор“ е 
секое физичко или правно лице 
или група на такви лица кои на 
пазарот нуди стоки, услуги или 
работи; 

 Потполна усогласеност  
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 Член 1 точка 8, трета 
реченица 

Економски оператор што поднел 
понуда се именува како 
’понудувач‘. 
 

Член 3 став 1 точка 16 16. „понудувач“ е секој 
економски оператор кој поднел 
понуда; 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 8, четврта 
реченица 

Оној што побарал покана да 
учествува во ограничен повик или 
постапка со преговарање или 
конкурентен дијалог се именува 
како ’кандидат‘. 

Член 3 став 1 точка 14 14. „кандидат“ е секој економски 
оператор кој доставил пријава 
за учество во ограничена 
постапка, постапка со 
преговарање или конкурентен 
дијалог; 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 9 Под ‘договорни органи’ се 
подразбира државата, 
регионалните или локалните 
власти, телата регулирани со 
јавното право, здруженија 
формирани од еден или повеќе 
такви органи или едно или повеќе 
такви тела регулирани со јавното 
право. 
Под ‘тело регулирано со јавно 
право’ се подразбира секое тело 
кое: 
(а) е основано заради 
специфична цел да ги задоволува 
потребите од општ интерес, и кое 
нема индустриска или 
комерцијална природа;  
(б) има статус на правно лице; и 
(в) е финансирано во најголем 
дел од државата, регионалните 
или локалните власти, или други 
тела регулирани со јавното право; 
или е предмет на супервизија на 
управувањето од страна на тие 
тела; или има административен, 
управен или супервизорски 
одбор, од чии членови повеќе од 
половина се назначени од 
државата, регионалните или 
локалните власти или од други 
тела регулирани со јавното право. 

Член 4 став 1 точки а, б 
и в 

(1) Договорни органи се: 
а) државните органи, органите 
на единиците на локалната 
самоуправа и на Градот Скопје; 
б) правните лица основани за 
специфична намена за 
задоволување на потребите од 
јавен интерес што не се од 
индустриски или комерцијален 
карактер, и кои, во најголем дел, 
се финансирани од страна на 
договорни органи од став 1 
точка а) на овој член или од 
такви правни лица, или се 
подложни на контрола на 
работењето од страна на 
договорни органи од став 1 
точка а) на овој член или од 
такви правни лица, или во кои 
повеќето од половината 
членови на управниот или 
надзорниот одбор се именувани 
од страна на договорни органи 
од став 1 точка а) на овој член 
или од такви правни лица; 
в) правни лица основани од 
еден или повеќе договорни 
органи од став 1 точки а) и б) на 
овој член; 

И покрај различната 
содржина во одредбите  
на Нацрт – Законот се 
постигнува истиот 
резултат. Тела 
управувани од јавното 
право не постои како 
термин во нашето 
законодавство, па 
затоа и пристапот во 
текстот на законот овие 
тела да се дефинираат 
описно со избегнување 
на користењето на овој 
поим 

Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 9, трета 
реченица 

Неисцрпни списоци на телата и 
категориите на тела регулирани 
со јавното право кои ги 
исполнуваат критериумите 
споменати во (а), (б) и (в) од 
вториот потстав се утврдени во 
Анекс III. Земјите-членки 
периодично ја известуваат 
Комисијата за сите измени во 
своите списоци на тела и 
категории на тела 

Член 4 став 2 (2) Владата на Република 
Македонија (во натамошниот 
текст: Владата) утврдува 
индикативен список на 
договорни органи од ставот 1 на 
овој член. 

Целосна 
имплементација на 
оваа одредба од 
Директивата не е 
можна од причини што 
РМ во моментов не е 
земја – членка на ЕУ. 
Целосно ќе се примени 
по стапувањето на РМ 
во полноправно 
членство 

Делумна усогласеност  
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 Член 1 точка 10 10. ‘Централно тело за купување’ 
е договорен орган што: 
- набавува добра и/или услуги 
наменети за договорните органи, 
или 
- доделува јавни договори или 
склучува рамковни договори за 
работи, добра или услуги 
наменети за договорните органи 

Член 3 став 1 точка 30 30. Централно тело за набавки 
е договорен орган согласно со 
член  4 став 1 точки а), б) или в), 
кое: 
- набавува во свое име и за 
своја сметка стоки или услуги 
кои се или можат да бидат 
наменети за еден или за повеќе 
договорни органи, или 
- доделува договори за јавни 
набавки или склучува рамковни 
спогодби во име и за сметка на 
еден или на повеќе договорни 
органи, и 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 11 под а), 
б), в) и г) 

11. (а) Под ‘отворен повик’ се 
подразбираат оние постапки 
според кои секој заинтересиран 
економски оператор може да 
поднесе понуда. 
(б) Под ‘ограничен повик’ се 
подразбираат оние постапки во 
кои секој економски оператор 
може да побара да учествува и 
според кои можат да поднесат 
понуда само оние економски 
оператори што се поканети од 
договорниот орган. 
(в) ‘Конкурентен дијалог’ е 
постапка во која секој економски 
оператор може да побара да 
учествува и според која 
договорниот орган води дијалог 
со кандидатите примени во 
процедурата, со намера да се 
развијат една или повеќе погодни 
алтернативи способни да ги 
задоволат неговите барања, и врз 
чија основа избраните кандидати 
се поканети да дадат понуди. 
За целта на прибегнување кон 
процедурата спомената во првиот 
потстав, јавен договор се смета 
дека е ‘особено сложен’ кога 
договорните органи: 
- објективно не се во состојба да 
ги дефинираат техничките 
средства во согласност со член 
23(3)(б), (в) или (г), способни да ги 
задоволат нивните потреби или 
цели, и/или 
- објективно не се во состојба да 
го специфицираат правниот и/или 

Член 3 став 1 точки 4, 5, 
6 и 7 

4. „отворена постапка“ е 
постапка во која секој економски 
оператор има право да поднесе 
понуда; 
5. „ограничена постапка“ е 
постапка во која секој економски 
оператор има право да поднесе 
пријава за учество, а само 
кандидатите избрани од страна 
на договорниот орган се 
покануваат да поднесат понуда; 
6. „конкурентен дијалог“ е 
постапка во која секој економски 
оператор има право да поднесе 
пријава за учество и според која 
договорниот орган води дијалог 
со избраните кандидати со цел 
да се утврди едно или повеќе 
соодветни решенија кои ќе ги 
задоволат неговите барања и 
врз основа на кои избраните 
кандидати ќе ја изготват својата 
понуда; 
7. „постапка со преговарање“ е 
постапка во која договорниот 
орган ги консултира избраните 
кандидати и преговара за 
условите од договорот со еден 
или со повеќе од нив. 

Условите дадени во 
двете алинеи кои се 
однесуваат на 
конкурентниот дијалог 
се регулирани во друг 
член од законот во кој 
се обработува оваа 
постапка одделно. 
Конкурентен дијалог не 
е предвиден за 
субјектите од 
Директивата 17. 
Исклучокот од примена 
во содржината на 
законот е дадена во 
друг член. Од таа 
причина одредбите од 
двете Директиви се 
целосно 
транспонирани во 
законот 
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финансискиот состав на одреден 
проект. 
(г) Под ‘постапка со преговарање’ 
се подразбираат оние постапки 
според кои договорните органи ги 
консултираат економските 
оператори според свој избор и 
преговараат за условите на 
договорот со еден или повеќе од 
нив. 

 Член 1 точка 11 
алинеја б) 
 

(б) Под ‘ограничен повик’ се 
подразбираат оние постапки во 
кои секој економски оператор 
може да побара да учествува и 
според кои можат да поднесат 
понуда само оние економски 
оператори што се поканети од 
договорниот орган. 
 

Член 71 став 1  (1) Секој заинтересиран 
економски оператор може да 
поднесе пријава за учество во 
првата фаза од ограничената 
постапка. 

И покрај различната 

содржина на одредбата 

од законот и одредбата 

од Директивите, се 

постигнува истата цел 

Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 11 
алинеја в) прва 
реченица 

(в) ‘Конкурентен дијалог’ е 
постапка во која секој економски 
оператор може да побара да 
учествува и според која 
договорниот орган води дијалог 
со кандидатите примени во 
процедурата, со намера да се 
развијат една или повеќе погодни 
алтернативи способни да ги 
задоволат неговите барања, и врз 
чија основа избраните кандидати 
се поканети да дадат понуди 

Член 82 став 1 (1) Секој заинтересиран 
економски оператор може да 
поднесе пријава за учество во 
конкурентниот дијалог. 

Другите аспекти оод 
одредбата од 
Директивата кои не се 
опфатени со оваа 
одредба од законот се 
обработени во други 
членови од истиот 

Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 11 
алинеја в) втора 
реченица 

За целта на прибегнување кон 
процедурата спомената во првиот 
потстав, јавен договор се смета 
дека е ‘особено сложен’ кога 
договорните органи: 
- објективно не се во состојба да 
ги дефинираат техничките 
средства во согласност со член 
23(3)(б), (в) или (г), способни да ги 
задоволат нивните потреби или 
цели, и/или 
- објективно не се во состојба да 
го специфицираат правниот и/или 
финансискиот состав на одреден 
проект. 

Член 78 став 1  (1) Особено сложен договор за 
јавна набавка во смисла на 
член 77 став 1 алинеја 1 од овој 
закон се смета договорот каде 
договорниот орган објективно 
не е во можност да: 
-ги дефинира техничките 
спецификации и техничките 
средства кои можат да ги 
задоволат неговите потреби, 
или 
-ја утврди правната или 
финансиската рамка за 
извршување на договорот. 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 11(д) (д) Под ‘конкурс за идејно 
решение’ се подразбираат оние 
постапки што му овозможуваат на 
договорниот орган да се стекне со 
план или идејно решение, главно 
на полето на просторното и 

Член 21 став 3 (3) Договорниот орган 
спроведува конкурс за избор на 
идејно решение кога набавува 
план или проект главно во 
областа на просторното 
планирање, урбанистичкото 

 Потполна усогласеност  
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урбанистичкото планирање, 
архитектурата, градежништвото 
или обработката на податоци, 
избрани од страна на жири-
комисија, откако било изнесено на 
конкурс со или без доделување 
награди 

планирање, архитектурата и 
градежништво или обработка на 
податоци, избран од страна на 
жири комисија, врз основа на 
конкурс. 

 Член 1 точка 12 Под ‘писмено’ или ‘во писмена 
форма’ се подразбира секое 
изразување составено од зборови 
или бројки кои може да се 
прочита, умножи и потоа да се 
пренесе. Тоа може да вклучува 
информации кои се пренесени 
или зачувани со електронски 
средства 

Член 3 став 1 точка 29 29. „писмено или во писмена 
форма“ e секој израз кој се 
состои од зборови или бројки 
кои можат да се прочитаат, 
умножат и дополнително да се 
соопштат, како и информации 
кои се пренесуваат и чуваат со 
помош на електронски средства 
под услов сигурноста на 
содржината да е обезбедена и 
потписот да може да се 
идентификува 
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 Член 1 точка 13 Под ‘електронски средства’ се 
подразбира користење 
електронска опрема за обработка 
(вклучително и дигитална 
компресија) и чување податоци 
кои се пренесени, испорачани и 
примени со телеграма, радио, 
оптички средства или со други 
електормагнетни средства 

Член 3 став 1 точка 27 27. „електронски средства“ е 
користење на електронска 
опрема за обработка и чување 
на податоци (вклучувајќи и 
дигитална компресија), кои се 
пренесени, испорачани и 
примени преку кабелски, радио 
или оптички средства или преку 
други електромагнетни средства 
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 Член 1 точка 14 Заедничкиот поимник за јавни 
набавки (ЦПВ)’ ја одредува 
референтната номенклатура 
применлива на јавните договори 
како што е донесена со 
Регулатива (ЕЗ) бр. 2195/2002 
додека да се обезбеди еднаквост 
со другите постојни номенклатури 

Член 3 став 1 точка 31 31. „Општ поимник за јавни 
набавки “ е референтна 
номенклатура што се применува 
во постапките за доделување на 
договори за јавни набавки 
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 Член 4 став 2, прва и 
втора реченица 

2. Групи економски оператори 
можат да поднесуваат понуди или 
да се предложат за кандидати. За 
да поднесат понуда или барање 
за учество, договорните органи 
можат да не бараат од овие групи 
да претпоставуваат посебна 
правна форма;  

Член 41 (1) Економските оператори 
можат да се здружат и да 
формираат група на економски 
оператори со цел заедно да 
поднесат пријава за учество или 
групна понуда без да се поврзат 
во законска правна форма. 
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 Член 4 став 2, трета 
реченица 

меѓутоа, кога и’ е доделен 
договорот, може да се побара од 
избраната група да го стори тоа, 
во онаа мера во која таа измена е 
неопходна за задоволително 
извршување на договорот 

Член 42 (1) Договорниот орган може од 
групата на економски оператори 
по извршениот избор на 
најповолна понуда да побара 
тие да се здружат во соодветна 
правна форма заради 
извршување на договорот. 

 Потполна усогласеност  
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 Член 6 Без да се попречува примената 
на одредбите од оваа директива, 
особено на оние што се 
однесуваат на обврските во врска 
со објавувањето доделени 
договори и за информациите за 
кандидати и понудувачи утврдени 
во член 35(4) и 41, и во 
согласност со националното 
право на кое подлежи 
договорниот орган, договорниот 
орган нема да открива 
информации доставени до него 
од економски оператори кои тие 
ги означиле како доверливи; 
таквите информации вклучуваат 
особено технички или трговски 
тајни и доверливи аспекти на 
понудите 

Член 25 (1) Договорниот орган е должен 
да обезбеди заштита на 
информациите кои економскиот 
оператор ги има означено како 
доверливи, особено кога 
станува збор за деловна тајна 
или права од интелектуална 
сопственост. 
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 Член 7 
 

Оваа директива се применува на 
јавни договори кои не се изземени 
во согласност со исклучоците 
предвидени во член 10 и 11 и 
членовите од 12 до 18 и кои 
имаат вредност без данок на 
додадена вредност проценета 
дека е еднаква или поголема од 
следниве прагови: 
(а)  162.000 евра за договори за 
јавни добра и услуги освен оние 
опфатени со точка (б), трета 
алинеја, доделени од договорни 
органи кои се набројани како 
централни државни органи во 
Анекс IV; во случајот на договори 
за јавни добра доделени од 
договорни органи што дејствуваат 
на полето на одбраната, ова се 
применува само на договори кои 
ги вклучуваат производите 
опфатени со Анекс V;  
(б) 249.000 евра 
- за договори за јавни добра и 
услуги доделени од договорни 
органи различни од оние 
набројани во Анекс IV, 
- за договори за јавни добра 
доделени од договорни органи 
кои се набројани во Анекс IV и 
дејствуваат на полето на 
одбраната, каде што овие 
договори вклучуваат производи 

Член 65 став 1 алинеји 
1 и 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 69 став 1 алинеји 
1 и 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки а), б) и в) 
од овој закон, или 
-200.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки г) и д) од 
овој закон. 
 
 
 
 
 
-130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки а), б) и в) 
од овој закон, или 
-200.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки г) и д) од 
овој закон. 

Вредносните прагови 
предвидени со законот 
се порестриктивни од 
тие предвидени со 
Директивте. Во таков 
случај се смета дека 
одредбите од 
Директивите се 
целосно и правилно 
транспонирана во 
законот, од причина 
што Дириективите 
дозволуваат 
порестриктивен 
пристап 
 
 
 
 
Вредносните прагови 
предвидени со законот 
се порестриктивни од 
тие предвидени со 
Директивте. Во таков 
случај се смета дека 
одредбите од 
Директивите се 
целосно и правилно 
транспонирана во 
законот, од причина 
што Дириективите 
дозволуваат 
порестриктивен 

Потполна усогласеност 
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кои не се опфтани со Анекс V, 
- за договори за јавни добра 
доделени од кој било договорен 
орган во однос на услугите 
набројани во Категорија 8 од 
Анекс IIА, Категорија 5 
телекомуникациски услуги, 
позиции кои во ЦПВ се исти со 
референтните броеви 7524, 7525 
и 7526 во ЦПЦ  и/или услугите 
набројани во Анекс II Б;  
(в) 6.242.000 евра за договори за 
јавни работи 

 
 
 
 
Член 90 став 1 алинеи 1 
и 2 

 
 
 
 
-130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки а), б) и в) 
од овој закон, или 
-200.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки г) и д) од 
овој закон. 

пристап 
 
 
 
Вредносните прагови 
предвидени со законот 
се порестриктивни од 
тие предвидени со 
Директивте. Во таков 
случај се смета дека 
одредбите од 
Директивите се 
целосно и правилно 
транспонирана во 
законот, од причина 
што Дириективите 
дозволуваат 
порестриктивен 
пристап 

 Член 8 точка 1(а) и (б) Оваа директива се применува на 
доделувањето: 
(а) договори кои со повеќе од 50 
% се субвенционирани директно 
од договорни органи и чија 
проценета вредност, без ДДВ, е 
еднаква или поголема од 
6.242.000 евра, 
- каде што тие договори 
вклучуваат градежни активности 
во смисла на Анекс I, 
- каде што тие договори 
вклучуваат изградба на болници, 
објекти наменети за спорт, 
рекреација и разонода, училишта 
и универзитетски згради и згради 
што се користат за 
административни цели;  
(б) договори за услуги кои со 
повеќе од 50 % се 
субвенционирани директно од 
договорни органи и чија 
проценета вредност, без ДДВ, е 
еднаква или поголема од 249.000 
евра и кои се поврзани со договор 
за работи во смисла на точка (а). 

Член 5 став 1 алинеи 3 
и 4 

(1) Овој закон се применува на: 
-доделување на договори од 
страна на други субјекти, кога 
договорот е директно 
финансиран или 
субвенциониран со повеќе од 
50% од страна на договорен 
орган; 
-доделување на договори од 
страна на договорен орган во 
име и за сметка на друго 
физичко или правно лице, кога 
договорот е директно 
финансиран или 
субвенциониран со повеќе од 
50% од страна на договорниот 
орган; 

Пристапот на законот е 
порестриктивен од 
одредбите на 
Директивата. Опфатот 
на членот од законот е 
на сите договори 
соодветно 
субвенционирани од 
страна на договорните 
органи без да се 
воведуваат вредносни 
прагови. 
Порестриктивен 
пристап во 
националното 
законодавство е 
дозволен и истиот се 
смета дека е во 
согласност со 
одредбите од 
Директивите. Од таа 
причина оценката за 
усогласеност е 
целосна.  

Потполна усогласеност  

 Член 8 став 2 Земјите-членки ги преземаат 
потребните мерки за да осигурат 
дека договорните органи кои 
доделуваат такви субвенции 
обезбедуваат усогласеност со 
оваа директива кога тој договор е 
доделен од еден или од повеќе 

Член 5 став 2 (2) Во случаите од став 1 
алинеја 3 на овој член, 
договорниот орган е должен во 
договорот за финансирање или 
субвенционирање да воведе 
обврска за примена на 
одредбите од овој закон при 
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субјекти различни од нив или се 
придржуваат кон оваа директива 
кога тие самите го доделуваат тој 
договор за и во име на тие други 
субјекти. 

доделување на договорите за 
јавни набавки. 

 Член 9 точка 3 3. Ниеден проект за работи или за 
предложено купување на 
одредено количество добра и/или 
услуги не може да се подели за 
да се спречи нивно потпаѓање во 
опфатот на оваа директива 

Член  27 став 1 (1) Договорниот орган не смее 
да врши делење на договор за 
јавнa набавкa на повеќе 
посебни договори со пониска 
вредност, ниту пак да користи 
методи за пресметување на 
проценетата вредност на 
договорите за добивање на 
пониска вредност од реалната 
проценета вредност на 
договорот, со цел да се избегне 
одредена постапка утврдена со 
овој закон. 

 Потполна усогласеност  

 Член 10 Оваа директива се применува на 
јавни договори доделени од 
договорни органи на полето на 
одбраната, предмет на член 296 
од Договорот 

Член 6 (1) Договорниот орган од 
областа на одбраната е должен 
да ги применува одредбите од 
овој закон, освен во случаите 
кога: 
-тоа може да доведе до 
откривање на информации кое е 
спротивно на основните 
безбедносни интереси на 
земјата, или 
-со тоа се загрозуваат 
основните безбедносни 
интереси на земјата, а кои се 
поврзани со производство или 
трговија со оружје, муниција и 
воени материјали и системи 
согласно со закон. 
 (2) За набавките од областа на 
одбраната, договорниот орган е 
должен најдоцна до крајот на 
јануари од тековната година, за 
своите годишни планови за 
набавка во тековната година да 
ја извести Владата. 
(3) Владата ги определува 
набавките од ставот 2 на овој 
член. 

Целосна 
имплементација на 
оваа одредба од 
Директивата со 
идентична содржина не 
е можна. Со 
донесувањето на 
Одлуката за набавките 
од областа на 
одбраната предвидена 
во став 3 од законот, 
исклучокот ќе се 
ограничи на оние 
исклучоци кои се 
даваат со член 296 од 
Договорот, со што ќе се 
добие идентична 
примена на Законот, 
како што е предвидено 
во Директивата 

Делумна усогласеност  

 Член 11 став 1 1. Земји-членки можат да одредат 
дека договорни органи можат да 
набавуваат работи, добра и/или 
услуги од или преку централно 
тело за купување. 

Член 23 став 1 (1) Владата може да определи 
централно тело за набавки кое 
ќе доделува договори за јавни 
набавки за одредени стоки, 
услуги или работи. 
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 Член 11 став 2 2. Договорни органи кои 
набавуваат работи, добра и/или 
услуги од или преку централни 
тела за купување во случаите 
утврдени во член 1(10) се смета 
дека се усогласени со оваа 
директива сè додека централното 
тело за купување е усогласено со 
неа 

Член 23 став 2 (2) Договорните органи може да 
набавуваат стоки, услуги или 
работи од или преку 
централното тело за набавки, 
при што се смета дека спровеле 
постапка за доделување на 
договор за јавна набавка 
согласно со овој закон.  

 Потполна усогласеност  

 Член 14 Оваа директива не се применува 
на договори кога се прогласени за 
тајни, кога нивното извршување 
мора да биде придружено со 
посебни безбедносни мерки во 
согласност со законите, 
регулативите или 
административните одредби кои 
се во сила во односната земја-
членка или кога заштитата на 
основните безбедносни интереси 
на таа земја го бара тоа 

Член 7 став 1 (1) Овој закон не се применува 
при доделување на договори за 
јавна набавка во случај кога: 
- договорот е класифициран со 
степен „Државна тајна“ од 
страна на надлежен орган 
согласно со прописите за 
класифицирани информации, 
или 
- за извршување на договорот 
се потребни посебни 
безбедносни мерки и постапки 
согласно со важечките прописи. 

 Потполна усогласеност  

 Член 15 Оваа директива не се применува 
на договори регулирани со 
различни процедурални правила 
и доделени: 
(а) согласно со меѓународна 
спогодба склучена во согласност 
со Договорот, меѓу земја-членка и 
една или повеќе трети земји и кој 
опфаќа добра или работи 
наменети за заедничка 
имплементација или 
експлоатација на работа од 
страна на земјите-потписнички 
или услуга наменета за заедничка 
имплементација или 
експлоатација на проект од 
страна на земјите-потписнички; за 
сите договори се известува 
Комисијата, која може да го 
консултира Советодавниот 
комитет за јавни договори 
споменат во член 77;  
(б) согласно со склучена 
меѓународна спогодба во врска со 
стационирање трупи и за 
претпријатијата во земја-членка 
или во трета земја;  
(в) согласно со конкретната 
постапка на меѓународна 
организација 

Член 9 став 1 (1) Овој закон не се применува 
на: 
-договорите за јавна набавка за 
кои се обезбедени средства од 
меѓународни организации 
(донатори и заемодавачи) или 
од трети земји, доколку од 
нивна страна се пропишани 
посебни услови за доделување 
на договорите за јавна набавка; 
-договорите за јавна набавка 
кои се доделуваат за потребите 
на Армијата на Република 
Македонија упатени во 
вежбовни активности и обука и 
во хуманитарни или мировни 
операции и операции за 
колективна одбрана надвор од 
територијата на Република 
Македонија, согласно со 
ратификуван меѓународен 
договор, и 
-договорите за јавна набавка на 
стоки или работи кои се 
доделуваат врз основа на 
меѓународен договор склучен 
помеѓу Република Македонија и 
една или повеќе држави и кои 
се наменети за заедничко 
спроведување или користење 
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на градба од страна на земјите 
– потписнички или услуги 
наменети за заедничко 
спроведување или 
искористување на проекти од 
страна на земјите – 
потписнички, под услов во 
меѓународниот договор да е 
предвидена соодветна постапка 
за доделување на договорите за 
јавна набавка. 

 Член 16 Оваа директива не се применува 
на договори за јавни услуги за: 
(а) стекнување или најмување, со 
какви било финансиски средства, 
земјиште, постојни згради или 
друг недвижен имот или права 
што се однесуваат на тоа; и 
покрај тоа, договори за 
финансиски услуги склучени во 
исто време, пред или по 
договорот за стекнување или 
најмување, во каква било форма, 
се предмет на оваа директива;  
(б) стекнувањето, развојот, 
продукцијата или копродукцијата 
на програмски материјал наменет 
за емитување од преносители и 
договори за време на емитување;  
(в) услуги на арбитража и 
порамнување;  
(г) финансиски услуги поврзани со 
емисија, продажба, купување или 
пренос на хартии од вредност или 
други финансиски инструменти, а 
особено трансакции на 
договорните органи за собирање 
парични средства или капитал и 
услуги на централната банка;  
(д) договори за вработување;  
(ѓ) услуги на истражување и 
развој освен оние каде што 
користите се акумулираат само за 
договорниот субјект за негово 
користење во извршувањето на 
неговите работи, под услов 
обезбедената услуга да биде 
целосно наградена од 
договорниот орган 

Член 8 (1) Овој закон не се применува 
при доделување на договори за 
јавни набавки на услуги кои: 
- за предмет имаат купување 
или изнајмување на земјиште, 
згради или друг недвижен имот 
и права кои произлегуваат од 
истите, освен при 
доделувањето на договори за 
јавна набавка на финансиски 
услуги поврзани со договорите 
за купување или изнајмување; 
- се однесуваат на купување, 
развој, продукција или 
копродукција на програмски 
материјали од страна на радио 
и телевизиски куќи, или за 
термините на радио и 
телевизиско емитување на 
програма; 
- се однесуваат на услуги за 
арбитража и посредување; 
- се финансиски услуги во врска 
со издавањето, тргувањето или 
преносот на хартии од вредност 
или други финансиски 
инструменти, брокерските 
услуги и услугите на Народната 
банка на Република Македонија; 
- се однесуваат на договори за 
вработување, и 
- се однесуваат на услуги за 
развој и истражување, освен во 
случај кога резултатите се 
користат исклучиво за 
вршењето на функциите и 
надлежностите на договорните 
органи, под услов услугата во 
целост да ја плати договорниот 
орган; 
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 Член 18 Оваа директива не се применува 
на договори за јавни услуги 
доделени од договорен орган на 
друг договорен орган или на 
асоцијација на договорни органи 
врз основа на ексклузивно право 
кое го имаат согласно со објавен 
закон, регулатива или 
административна одредба што е 
компатибилна со Договорот 

Член 10 (1) Овој закон не се применува 
при доделување на договори за 
јавни набавки на услуги на друг 
договорен орган или правни 
лица формирани од еден или 
повеќе договорни органи, ако 
истите имаат ексклузивно право 
да ги обезбедуваат тие услуги 
кое е објавено во службено 
гласило. 

 Потполна усогласеност  

 Член 21 Договори чиј предмет се услугите 
набројани во Анекс II Б се 
предмет само на член 23 и член 
35(4) 

Член 17 став 2 (2) При доделувањето на 
договор за јавна набавка на 
услугите од став 1 алинеја 2 на 
овој член со проценета 
вредност над 20.000 евра во 
денарска противвредност без 
вклучен ДДВ, се применуваат 
единствено членовите 33, 34, 
35, 36 и 55 од овој закон. 

Види забелешка за 
член 1 точка 2(г), прва 
реченица од 
Директивата. И покрај 
различната содржината 
на одредбата од Нацрт 
– Законот, се 
постигнува истиот 
ефект. 

Делумна усогласеност  

 Член 22 Договори чиј предмет се услугите 
набројани и во Анекс II А и во 
Анекс II Б се доделуваат во 
согласност со членовите од 23 до 
55 кога вредноста на услугите 
набројани во Анекс II А е 
поголема од вредноста на 
услугите набројани во Анекс II B. 
Во други случаи, договори се 
доделуваат во согласност со член 
23 и член 35(4) 

Член 19 став 1 (1) Ако предметот на договорот 
за јавна набавка на услуги се 
услуги од член 17 став 1 алинеи 
1 и 2 од овој закон, одредбите 
од членот 17 став 2 од овој 
закон се применуваат само 
доколку проценетата вредност 
на услугите од член 17 став 1 
алинеја 2 од овој закон е 
поголема од проценетата 
вредност на услугите од член 17 
став 1 алинеја 1 од овој закон. 

Види забелешка за 
член 1 точка 2(г), прва 
реченица од 
Директивата. И покрај 
различната содржината 
на одредбата од Нацрт 
– Законот, се 
постигнува истиот 
ефект. 

Потполна усогласеност  

 Член 23 став 3 
 

3. Без да се попречуваат 
задолжителните национални 
технички прописи, во степенот во 
кој тие одговараат на правото на 
Заедницата, техничките 
спецификации ќе бидат 
формулирани: 
(а) или со упатување на 
техничките спецификации 
дефинирани во Анекс VI и, заради 
предност, на националните 
стандарди кои ги транспонираат 
европските стандарди, 
европските технички одобренија, 
општите технички спецификации, 
меѓународните стандарди, други 
технички референтни системи 
поставени од европските тела за 
стандардизација или, кога вакви 
не постојат, на национални 
стандарди, национални технички 

Член 33 став 2 (2) Договорниот орган ги 
дефинира техничките 
спецификации: 
- со упатување, како правило, 
според следниот редослед: 
примена на македонски 
стандарди кои се во согласност 
со европските стандарди, 
европските технички одобренија 
(европски технички атести), 
заедничките технички 
спецификации што се користат 
во Европската унија, 
меѓународните стандарди или 
други технички упатувања 
воведени од страна на европски 
органи за стандардизација. 
Доколку истите не се 
пропишани, техничките 
спецификации се дефинираат 
со упатување кон македонските 

Одредбите од 
Директивите се 
целосно 
транспонирани во 
текстот на законот до 
степен до кој е тоа 
можно во овој момент 
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одобренија или национални 
технички спецификации во врска 
со идејното решение, 
пресметката и извршувањето на 
работите и употребата на 
производите. Секое упатување 
треба да биде придружено со 
зборовите ’или еднакво‘;  
(б) или во однос на извршувањето 
или функционалните барања; 
последното може да вклучува 
еколошки карактеристики. Сепак, 
овие параметри мора да бидат 
доволно прецизни за да им 
овозможат на понудувачите да го 
одредат предметот на договорот 
и за да им овозможат на 
договорните органи да го доделат 
договорот;  
(в) или во однос на извршувањето 
или функционалните барања како 
што се споменати во потстав (б), 
со упатување на спецификациите 
споменати во потстав (а) како 
начини за претпоставување на 
усогласеност со тоа извршување 
или функционални барања;  
(г) или со упатување на 
спецификациите споменати во 
потстав (а) за одредени 
карактеристики и со упатување на 
извршувањето или 
функционалните барања 
споменати во потстав (б) за други 
карактеристики. 

стандарди, националните 
технички одобренија или 
националните технички 
спецификации кои се 
однесуваат на користењето на 
стоките, идејното решение или 
изведувањето на работите. 
Секое упатување треба да биде 
проследено со зборовите „или 
еквивалентно“; 
- во однос на условите за 
извршување или функционални 
карактеристики на предметот на 
договорот кои треба да бидат 
опишани доволно прецизно за 
да им се овозможи на 
понудувачите точно да го 
разберат предметот на 
договорот и договорниот орган 
да изврши избор на најповолна 
понуда; 
- во однос на условите за 
извршување или функционални 
карактеристики од алинеја 2 од 
овој став, со упатување на 
стандардите, техничките 
одобрувања, заедничките 
технички спецификации од 
алинеја 1 од овој став, како 
можен начин на исполнување на 
карактеристиките или барањата 
за функционалност, или 
- со повикување на 
спецификациите од алинеја 1 од 
овој став за одредени 
карактеристики и со повикување 
на условите за извршување или 
функционални карактеристики 
од алинеја 2 од овој став за 
други карактеристики. 

 Член 23 став 4 4. Кога договорен орган ја користи 
опцијата на упатување на 
спецификациите споменати во 
став 3(а), не може да одбие 
понуда врз основа на тоа дека 
производите и услугите предмет 
на понудата не се во согласност 
со спецификациите на кои се 
повикал штом понудувачот со 
какви било соодветни средства во 
својата понуда за 
спецификацијата на договорниот 

Член 34 став 1  Во случаите од член 33 став 2 
алинеја 1 од овој закон, 
договорниот орган не смее да ја 
отфрли понудата ако стоките, 
услугите или работите не се во 
согласност со спецификациите 
на кои се однесува договорот, а 
понудувачот докаже дека 
понудата ги задоволува на 
соодветен начин барањата на 
договорниот орган.. 
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орган докаже дека решенијата 
што ги предлага на еднаков начин 
ги задоволуваат условите 
дефинирани со техничките 
спецификации. 

 Член 23 став 5 прва 
реченица 
 

5. Кога договорен орган ја користи 
опцијата утврдена во став 3 за да 
пропише услови за извршување 
или за функционални барања, не 
може да одбие понуда за работи, 
производи или услуги кои се во 
согласност со национален 
стандард кој транспонира 
Европски стандард, со Европско 
техничко одобрение, општа 
техничка спецификација, 
меѓународен стандард или 
технички референтни системи 
поставени од Европското тело за 
стандардизација доколу тие 
спецификации се однесуваат на 
извршувањето или на 
функционалните барања што ги 
утврдил 

Член 34 став 2 Кога договорниот орган ги 
дефинира техничките 
спецификации со 
специфицирање на условите за 
извршување или функционални 
карактеристики, не смее да ја 
отфрли понудата доколку 
понудувачот докаже дека 
стоките, услугите или работите 
обезбедуваат исполнување на 
условите за извршување или 
функционални карактеристики, 
а се во согласност со: 
- македонски стандард кој е во 
согласност со европски 
стандард; 
- европско техничко одобрение 
(европски технички атест); 
- заедничка техничка 
спецификација што се користи 
во Европската унија; 
- меѓународен стандард, или 
- други технички референтни 
системи воспоставени од 
страна на европски тела за 
стандардизација. 
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 Член 23 став 5 трета 
реченица и став 7 

можат да бидат претставени со 
техничко досие на 
производителот или со извештај 
за анализа од признаено тело. 
7. ’Признаени тела‘, во смисла на 
овој член, се лаборатории за 
анализа и стандардизација и тела 
за сертификација и контрола кои 
се во согласност со применливите 
европски стандарди. 

Член 34 став 3 (3) Соодветен начин за 
докажување на сообразноста со 
бараните техничките 
спецификации може да биде 
техничката книга на 
производителот или извештајот 
за извршеното тестирање или 
калибрирање издаден од 
акредитирана лабораторија за 
тестирање или калибрирање, 
или акредитирано тело за 
сертификација на производи и 
услуги, или акредитирано 
инспекциско тело кои ја 
гарантираат примената на 
општоприфатените стандарди. 
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 Член 23 став 6 
 

6. Кога договорните органи 
утврдуваат еколошки 
карактеристики во вид на 
извршување или функционални 
барања како што се споменати во 

Член 35 став 2 и 3 (2) Кога договорниот орган 
наведува услови во врска со 
животната средина во условите 
за извршување или 
функционални карактеристики, 
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став 3(б), тие можат да користат 
детаљни спецификации или, ако е 
потребно, делови од нив како што 
се дефинирани со европски или 
(мулти)национални екоетикети 
или со која било друга екоетикета, 
под услов: 
- тие спецификации да се 
соодветни за да ги дефинираат 
карактеристиките на добрата или 
услугите кои се предмет на 
договорот, 
- барањата за етикетите да се 
изготвени врз основа на научни 
информации, 
- екоетикетите да се прифатени 
со користење постапка во која 
сите засегнати страни, како што 
се владини тела, потрошувачи, 
производители, дистрибутери и 
еколошки организации, можат да 
учествуваат, и  
- да се достапни за сите 
заинтересирани страни. 
Договорните органи можат да 
наведат дека производите и 
услугите кои ги носат 
екоетикетите се претпоставува 
дека се усогласени со техничките 
спецификации утврдени во 
договорните документи; тие мора 
да ги прифатат сите други 
соодветни средства за доказ, како 
што се техничко досие на 
производителот или извештај од 
анализа на признаено тело. 

може да користи детални 
спецификации или, доколку е 
неопходно, делови од истите 
како што е дефинирано во 
европските или (мулти-) 
националните „еколошки 
ознаки“, или во кои било други 
еколошки ознаки, под следните 
услови: 
-тие спецификации соодветно 
да ги дефинираат 
карактеристиките на набавките 
или услугите што претставуваат 
предмет на договорот за јавнa 
набавкa; 
 „еколошки ознаки“ согласно со 
Законот за животна средина; 
-„еколошките ознаки“ да се 
добиени на начин и во постапка 
согласно со Законот за животна 
средина, и                                                             
-„еколошките ознаки“ да им се 
достапни на сите 
заинтересирани страни. 
(3) Договорниот орган може да 
наведе дека стоките и услугите 
кои имаат „еколошка ознака“ ќе 
се сметаат дека целосно 
одговараат на техничките 
спецификации во тендерската 
документација. Договорниот 
орган нема да смета дека 
определена понуда не одговара 
на техничките спецификации 
само заради тоа што стоките 
или услугите не се означени со 
„еколошка ознака“, доколку 
понудувачот докаже, со кои 
било соодветни средства, дека 
стоките или услугите 
одговараат на бараните 
технички спецификации. 
Договорниот орган е должен да 
ги прифати сертификатите од 
признати тела востановени во 
која било земја-членка на 
Европската унија. 
 

 Член 23 став 8 8. Освен ако предметот на 
договорот не оправдува, 
техничките спецификации не 
упатуваат на специфична 

Член 36 (1) Договорниот орган не смее 
да дефинира технички 
спецификации кои упатуваат на 
конкретно производство, 
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изработка или извор или посебен 
процес или трговски марки, 
патенти, видови или специфично 
потекло или производство кои 
имаат ефект на фаворизирање 
или отстранување на одредени 
претпријатија или одредени 
производи. Такво упатување е 
дозволено на исклучителна 
основа, кога не е можен доволно 
прецизен или разбирлив опис на 
предметот на договорот согласно 
со став 3 и 4; таквото упатување 
треба да биде придружено со 
зборовите ’или еднакво‘. 

изведба, определен процес или 
трговски марки, патенти, видови 
или специфично потекло на 
стоки со цел фаворизирање или 
елиминирање на определени 
економски оператори или 
определени стоки. 
(2) По исклучок на став 1 од овој 
член, таквото упатување е 
дозволено само во 
исклучителен случај кога не е 
можно да се даде доволно 
прецизен опис на предметот на 
договорот за сите 
заинтересирани страни со 
согласно со одредбите од 
членовите 33 и 34 од овој закон 
и треба да е придружено со 
зборовите „или еквивалентно“. 

 Член 24 точка 1 Кога критериумот за доделување 
е оној на економски најповолна 
понуда, договорните органи 
можат да им дозволат на 
понудувачите да поднесуваат 
алтернативи. 

Член 131 став 1 1) Договорниот орган може да 
им дозволи на понудувачите да 
поднесат алтернативни понуди 
кога критериумот за 
доделување на договорот е 
економски најповолна понуда. 
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 Член 24 точка 2 Договорните органи во 
известувањето за договор 
наведуваат дали дозволуваат 
алтернативи или не: алтернативи 
нема да бидат дозволени без 
оваа назнака.  
 

Член 131 став 2 (2) Во огласот за доделување на 
договор за јавна набавка 
задолжително се наведува дали 
е дозволено поднесување на 
алтернативни понуди, во 
спротивно алтернативните 
понуди нема да бидат 
разгледани. 
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 Член 24 точка 3 Договорните субјекти кои 
дозволуваат алтернативи, во 
договорните документи ги 
наведуваат минималните барања 
што треба да ги исполнат 
алтернативите и сите 
специфичните барања за нивно 
претставување.  

Член 132 став 1 (1) Договорниот орган кој 
дозволил поднесување на 
алтернативни понуди, во 
техничките спецификации ги 
дефинира минималните 
задолжителни услови што овие 
понуди мора да ги исполнат, 
како и сите други посебни 
услови во врска со нивното 
поднесување. 
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 Член 24 точка 4 Само алтернативите што ги 
исполнуваат минималните 
барања утврдени од овие 
договорни органи ќе бидат земени 
предвид. 
 

Член 132 став 2 (2) Договорниот орган нема да 
ги разгледа алтернативните 
понуди кои не ги исполнуваат 
минималните услови од став 1 
на овој член. 
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 Член 24 точка 4 втора 
реченица 

Во постапките за доделување 
договори за јавни добра или 
услуги, договорни органи кои 
дозволиле алтернативи не можат 
да одбијат алтернатива на 
единствена основа дека, доколку 
е успешна, би довела или до 
договор за услуга наместо 
договор за јавни добра или до 
договор за добра наместо до 
договор за јавни услуги. 
 

Член 133 став 1 (1) Ако договорниот орган 
дозволил поднесување на 
алтернативни понуди, тој не 
смее да одбие алтернативна 
понуда доколку таа е избрана за 
најповолна, само поради тоа 
што: 
- договорот за јавна набавка на 
стоки според алтернативната 
понуда избрана за најповолна 
ќе премине во договор за јавна 
набавка на услуги, или 
 договорот за јавна набавка на 
услуги според алтернативната 
понуда избрана за најповолна 
ќе премине во договор за јавна 
набавка на стоки. 
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 Член 25 Во договорните документи, 
договорниот субјект може да 
побара или земја-членка може да 
му наложува да побара од 
понудувачот во својата понуда да 
го наведе секој дел од договорот 
за кој тој има намера да склучи 
поддоговор со трети страни, како 
и сите предложени 
поддоговорувачи. 
Ова наведување не го повредува 
прашањето за одговорноста на 
главниот економски оператор. 

Член 45 (1) Договорниот орган во 
тендерската документација за 
предметната набавка од 
понудувачите може да бара во 
нивните понуди да го наведат 
делот од договорот за јавна 
набавка кој ќе го отстапат за 
извршување на 
подизведувачите. 
(2) Понудувачот е одговорен 
пред договорниот орган за 
извршување на договорот за 
јавната набавка, без оглед на 
бројот на подизведувачите. 
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 Член 29 точка 1 прва 
реченица 

1. Во случајот на особено 
сложени договори, земји-членки 
можат да предвидат дека кога 
договорните органи сметаат дека 
користењето отворен или 
ограничен повик нема да го 
овозможи доделувањето договор, 
тие можат да го искористат 
конкурентниот дијалог во 
согласност со овој член. 

Член 77 став 1 (1) Договорниот орган може да 
спроведе постапка на 
конкурентен дијалог за 
доделување на договор за јавна 
набавка доколку: 
-предметниот договор за јавна 
набавка е особено сложен, и 
-спроведувањето на отворена 
или ограничена постапка нема 
да овозможи доделување на 
договорот за јавна набавка. 
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 Член 29 точка 1, втора 
реченица 

Јавен договор се доделува врз 

единствена основа на 

критериумот за доделување на 

економски најповолната понуда. 

Член 162 став 2  (2) По исклучок од ставот 1 на 
овој член, ако договорот за 
јавна набавка се доделува со 
примена на постапката за 
конкурентен дијалог, 
критериумот за доделување на 
договорот е економски 
најповолната понуда. 
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 Член 29 точка 2 2. Договорните органи објавуваат 
известување за договор во кое ги 
наведуваат своите потреби и 
барања, кои ги дефинираат во тоа 
известување и/или во описен 
документ. 

Член 86 став 1 (1) Договорниот орган во 
описната документација 
особено вклучува опис на 
потребите, целите и 
ограничувањата врз основа на 
кои ќе се спроведува дијалогот 
чија цел е да се идентификува 
соодветно решение, како и, ако 
е предвидено, надоместоците 
кои ќе им бидат доделени на 
учесниците во дијалогот. 

Бидејќи Директивата 
дава две опции за 
објавување на 
потребните барања 
(преку огласот или во 
описната 
документација) со 
одредбата од законот 
се избира едното од 
нив (односно во 
описната 
документација), со што 
таа е во согласност со 
Директивата 
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 Член 29 точка 3 прва и 
втора реченица 

3. Договорните органи со 
кандидатите избрани во 
согласност со релевантните 
одредби во членовите од 44 до 
52, отвораат дијалог чија цел е да 
се идентификуваат и дефинираат 
средствата што најмногу 
одговараат за задоволување на 
нивните потреби. Тие во текот на 
овој дијалог со избраниот 
кандидат, можат да дискутираат 
за сите аспекти на договорот. 

Член 87 став 1, прва 
реченица 

(1) Договорниот орган 
пристапува кон дијалог со секој 
избран кандидат посебно.Во 
дијалогот се разговара за 
варијантите што се однесуваат 
на техничките и финансиските 
аранжмани, методите за 
решавање на прашањата 
поврзани со правната рамка и 
за сите други елементи на 
идниот договор, за да се 
изнајдат решенијата кои 
одговараат на потребите на 
договорниот орган. 

И покрај различната 

содржина на одредбата 

од законот и одредбата 

од Директивите, се 

постигнува истата цел 
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 Член 29 точка 3 трета и 
четврта реченица 

Во текот на дијалогот, 
договорните органи осигуруват 
еднаквост во тертманот меѓу сите 
понудувачи. Особено, тие нема 
да даваат информации на 
дискриминаторски начин што на 
некои понудувачи може да им 
даде предност во однос на 
другите. 

Член 87 став 2 (2) За време на дијалогот, 
договорниот орган обезбедува 
еднаков третман на сите 
кандидати. Договорниот орган 
не смее да обезбедува 
информации на 
дискриминирачки начин, кој 
може да создаде дополнителна 
предност за некој од избраните 
кандидати. 

 Потполна усогласеност  

 Член 29 точка 3 петта 
реченица 

Договорните органи не смеат да 
откриваат на други учесници 
предложени решенија или други 
доверливи информации 
пренесени од кандидат кој 
учествува во дијалогот без 
негова/нејзина согласност. 

Член 87 став 3 ((3) Договорниот орган не смее 
да им ги открива на другите 
избрани кандидати 
предложените решенија или 
други доверливи информации 
што ги дал кандидатот во текот 
на дијалогот, без негова 
согласност. 

 Потполна усогласеност  
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 Член 29 точка 4 4. Договорен орган може да 
предвиди постапката да се 
одвива во последователни фази 
за да се намали бројот на 
решенија за кои треба да се 
дискутира во текот на фазата на 
дијалог, ставајќи го критериумот 
за доделување во известувањето 
за договор или во описниот 
документ. Во известувањето за 
договор или во описниот 
документ, се наведува дека може 
да се прибегне кон оваа опција. 

Член 86 став 2 (2) Договорниот орган може во 
тендерската документација да 
предвиди постапката да се 
одвива во последователни фази 
со цел да се намали бројот на 
можни решенија. 
Последователното намалување 
на решенијата се врши со 
примена на критериумите за 
доделување на договорот 
предвидени во тендерската 
документација. 

 Потполна усогласеност  

 Член 29 точка 5 5. Договорниот орган го 
продолжува таквиот дијалог сè 
додека да го идентификува 
решението или решенијата, 
доколку е потребно и откако ќе ги 
спореди, кои се способни да ги 
задоволат неговите потреби. 

Член 87 став 4  (4) Договорниот орган го 
спроведува дијалогот се додека 
не го идентификува 
соодветното решение. 

 Потполна усогласеност  

 Член 29 точка 6 прва 
реченица 

6. Откако ќе објави дека дијалогот 
е завршен и откако ќе ги 
информира за тоа учесниците, 
договорниот орган бара од нив да 
ги поднесат своите крајни понуди 
врз основа на решението или 
решенијата претставени и 
специфицирани во текот на 
дијалогот. 

Член 87 став 5 (5) Откако утврдил дека фазата 
на дијалог е завршена и за тоа 
ги информирал избраните 
кандидати, договорниот орган ги 
поканува во разумен рок да 
поднесат понуда врз основа на 
решението избрано во фазата 
на дијалогот. 

 Потполна усогласеност  

 Член 30 точка 1 
алинеја а) прва 
реченица 

1. Договорните органи можат да 
ги доделуваат своите јавни 
договори со постаки со 
преговарање по објавување на 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(а) во случајот на нерегуларни 
понуди или поднесување понуди 
кои се неприфатливи според 
националните одредби што 
одговараат на членовите 4, 24, 
25, 27 и поглавје VII, како одговор 
на отворен или ограничен повик 
или конкурентен дијалог, сè 
додека не се значајно изменети 
оригиналните услови на 
договорот. 

Член 89 став 1 алинеја 
1 

(1) Договорниот орган 
спроведува постапка со 
преговарање со претходно 
објавување на оглас: 
-ако не е пристигната ниту една 
прифатлива понуда во отворена 
постапка, ограничена постапка 
или во конкурентен дијалог, а 
при што е поништена 
претходната постапка без битно 
да се променат почетните 
услови во тендерската 
документација; 

 Потполна усогласеност  

 Член 30 точка 1 
алинеја а) втора 
реченица 
 
 
 

Договорните органи треба да 
издадат известување за договор 
кога во постапката со 
преговарање ги вклучуваат сите 
или само понудувачите кои ги 
задоволуваат критериумите од 

Член 89 став 2 прва 
реченица 

(2) Во случаите од став 1 
алинеја 1 на овој член, 
договорниот орган не е должен 
да објави оглас доколку во 
постапката со преговарање ги 
повика сите економски 

Преводот на оваа 
одредба од 
Директивата не е точен 

Потполна усогласеност  
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членовите од 45 до 52 и кои, во 
текот на претходниот отворен или 
ограничен повик или  дијалог, 
поднеле понуди во согласност со 
формалните барања од 
постапката за прибирање понуди.  

оператори кои во отворената 
постапка, ограничената 
постапка или конкурентниот 
дијалог ја докажале својата 
способност и кои доставиле 
понуди согласно со барањата 
на соодветната постапка.  

 Член 30 точка 1 
алинеја б) 

1. Договорните органи можат да 
ги доделуваат своите јавни 
договори со постаки со 
преговарање по објавување на 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(б) во исклучителни случаи, кога 
природата на работите, добрата 
или услугите или ризиците 
поврзани со нив не дозволуваат 
претходно целосно одредување 
на цената;  

Член 89 став 1 алинеја 
2 

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

 Потполна усогласеност  

 Член 30 точка 1 
алинеја в) 

1. Договорните органи можат да 
ги доделуваат своите јавни 
договори со постаки со 
преговарање по објавување на 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(в) во случајот на услуги, меѓу 
другото, услуги од категорија 6 во 
Анекс II А и интелектуални улсуги, 
како што се услуги кои вклучуваат 
идејно решение за работи, во 
онаа мера во која природата на 
услугите што треба да обезбедат 
е таква што договорните 
спецификации не можат да се 
одредат со доволна прецизност, 
која дозволува доделување 
договор со избор на најдобра 
понуда во согласност со 
правилата со кои се уредува 
отворениот или ограничениот 
повик;  

Член 89 став 1 алинеја 
3 

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

 Потполна усогласеност  

 Член 30 точка 1 
алинеја г) 

1. Договорните органи можат да 
ги доделуваат своите јавни 
договори со постаки со 
преговарање по објавување на 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(г) во однос на договори за јавни 

Член 89 став 1 алинеја 
4 

-за работи кои се изведуваат 
исклучиво за потребите на 
истражување, тестирање или 
развој, а не со цел стекнување 
на корист или поврат на 
трошоците направени за 
истражувањето и развојот. 

 Потполна усогласеност  
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работи, за работи кои се 
извршуваат само за целите на 
истражување, тестирање или 
развој и кои намаат цел 
обезбедување профитабилност 
или надоместување на трошсците 
за истражување и развој. 

 Член 30 точка 2 2. Во случаите споменати во став 
1, договорните органи со 
понудувачите преговараат околку 
понудите поднесени од нивна 
страна за да ги приспособат кон 
барањата што ги поставиле во 
известувањето за договор, 
спецификациите и 
дополнителните документи, 
доколку ги има, и да ја побараат 
најдобрата понуда во согласност 
со член 53(1). 

Член 97 став 1 прва и 
втора реченица 

(1) Договорниот орган 
пристапува кон преговори со 
секој избран кандидат 
посебно.Во текот на 
преговорите се утврдуваат сите 
технички, финансиски и правни 
аспекти на договорот. 

 Потполна усогласеност  

 Член 30 точка 3 3. Во текот на преговорите, 
договорните органи осигуруват 
еднаков тертман на сите 
понудувачи. Особено, тие нема 
да даваат информации на 
дискриминаторски начин што на 
некои понудувачи може да им 
даде предност во однос на 
другите. 

Член 97 став 3 (3) Во текот на преговорите, 
договорниот орган обезбедува 
еднаков третман на сите 
избрани кандидати. 
Договорниот орган не смее да 
обезбедува информации на 
дискриминирачки начин, кој 
може да создаде дополнителна 
предност за некој од избраните 
кандидати. 

 Потполна усогласеност  

 Член 30 точка 4 4. Договорни органи може да 
предвидат постапката со 
преговарање да се одвива во 
последователни фази за да се 
намали бројот на понуди за кои 
треба да се преговара, 
применувајќи го критериумот за 
доделување од известувањето за 
договор или од спецификациите. 
Во известувањето за договор или 
во спецификациите се наведува 
дали може да се прибегне кон 
оваа опција. 

Член 98 став 1 (1) Договорниот орган може во 
тендерската документација да 
предвиди постапката да се 
одвива во последователни фази 
со цел да се намали бројот на 
првични понуди за кои треба да 
се преговара. Намалувањето на 
бројот на првични понуди се 
врши врз основа на претходно 
утврдените критериуми за 
доделување на договорот за 
јавна набавка. 

 Потполна усогласеност  

 Член 31 прва реченица 
точка 1 алинеја а 

Договорните органи можат да 
доделуваат јавни договори со 
постапки со преговарање без 
претходно објавување 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(1) за договори за јавни работи, 
договори за јавни добра и 
договори за јавни услуги: 
(а) кога ниедна понуда или 

Член 99 став 1 точка 1 
алинеја 1 

(1) Договорниот орган 
спроведува постапка со 
преговарање без претходно 
објавување на оглас во 
следниве случаи: 
1.За набавка на стоки, работи и 
услуги: 
-кога не е поднесена ниту една 
понуда во отворена постапка 
или не е поднесена ниту една 

 Потполна усогласеност  
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ниедна соодветна понуда или 
ниедна пријава не е поднесена 
како одговор на отворен повик 
или ограничен повик ако 
првичните услови од договорот 
значајно не се изменети и под 
услов да биде испратен извештај 
до Комисијата доколку таа го бара 
тоа;  
 

пријава за учество во првата 
фаза на ограничена постапка 
под услов да не се сменети 
првичните услови на договорот; 

 Член 31 прва реченица 
точка 1 алинеја б)  
 

Договорните органи можат да 
доделуваат јавни договори со 
постапки со преговарање без 
претходно објавување 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(1) за договори за јавни работи, 
договори за јавни добра и 
договори за јавни услуги: 
(б) кога, поради технички или 
уметнички причини, или од 
причини поврзани со заштитата 
на ексклузивни права, договорот 
може да се додели само на 
конкретен економски оператор;  
 

Член 99 став 1 точка 1 
алинеја 2 

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

 Потполна усогласеност  

 Член 31 прва реченица 
точка 1 алинеја в) 
 

Договорните органи можат да 
доделуваат јавни договори со 
постапки со преговарање без 
претходно објавување 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(1) за договори за јавни работи, 
договори за јавни добра и 
договори за јавни услуги: 
(в) сè додека е строго неопходно, 
кога поради крајна итност 
предизвикана од настани што не 
можеле да ги предвидат 
засегнатите договорни субјекти, 
не можат да се почитуваат 
временските рокови за отворен 
повик, ограничен повик или 
постапка со преговарање со 
објавување известување за 
договор како што се споменати во 
член 30; Околностите земени 
предвид за да оправдаат крајна 
итност не смеат во ниеден случај 
да му се припишат на 
договорниот орган;  

Член 99 став 1 точка 1 
алинеја 3 

-кога од причини од крајна 
итност предизвикани од настани 
кои договорниот орган не можел 
да ги предвиди и да му се 
припишат како пропуст, не може 
да се примени рокот за 
објавување на отворена 
постапка, ограничена постапка, 
постапка со барање за 
прибирање на понуди или 
постапка со преговарање со 
претходно објавување на оглас. 
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 Член 31 прва реченица 
точка 2 алинеја а) 
 
 

Договорните органи можат да 
доделуваат јавни договори со 
постапки со преговарање без 
претходно објавување 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(2) за договори за јавни добра: 
(a) кога опфатените производи се 
произведени целосно за целта на 
истражување, експериментирање, 
студија или развој; оваа одредба 
не се протега на производство во 
обем со кој би се постигнала 
комерцијална одржливост или 
надоместување на трошоците за 
истражување и развој.  
 

Член 99 став 1 точка 2 
алинеја 1 

(1) Договорниот орган 
спроведува постапка со 
преговарање без претходно 
објавување на оглас во 
следниве случаи: 
2.За набавка на стоки: 
-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; 

 Потполна усогласеност  

 Член 31 прва реченица 
точка 2 алинеја б) 
 

Договорните органи можат да 
доделуваат јавни договори со 
постапки со преговарање без 
претходно објавување 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(2) за договори за јавни добра: 
(б) за дополнителни испораки од 
страна на првичниот доставувач, 
кои се наменети или како делумна 
замена на вообичаените залихи 
или инсталации или како 
проширување на постојните 
залихи или инсталации, каде што 
промената на доставувачот би го 
обврзала договорниот субјект да 
купи материјал со поинакви 
технички карактеристики, што би 
резултирало во 
некомпатибилност или 
несразмерни технички тешкотии 
во работењето и одржувањето; 
должината на овие договори, како 
и онаа на повеќекратни договори, 
како општо правило, не смее да 
надминува три години; 
 

Член 99 став 1 точка 2 
алинеја 2 

-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, при што промената 
на понудувачот би го обврзала 
договорниот орган да купи 
материјал кој има поинакви 
технички карактеристики што би 
резултирало со 
некомпатибилност или 
несразмерни технички тешкотии 
во функционирањето и 
одржувањето. Должината на 
дополнителните набавки не 
смее да надмине три години од 
склучувањето на основниот 
договор, а нивната вредност не 
смее да надмине 30% од 
вредноста на основниот 
договор, и 

 Потполна усогласеност  

 Член 31 прва реченица 
точка 2 алинеја г) 
 

Договорните органи можат да 
доделуваат јавни договори со 
постапки со преговарање без 
претходно објавување 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(2) за договори за јавни добра: 
(г) за набавка на добра под 

Член 99 став 1 точка 2 
алинеја 3 

-кои 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. 
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особено поволни услови, или од 
доставувач кој дефинитивно 
завршува со неговите деловни 
активности или од стечајни 
управници или ликвидатори на 
стечај, аранжман со доверители 
или слична постапка според 
националните закони или 
регулативи;  
 

 Член 31 прва реченица 
точка 3 
 
 

Договорните органи можат да 
доделуваат јавни договори со 
постапки со преговарање без 
претходно објавување 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(3) за договори за јавни услуги, 
кога предметниот договор 
следува по конкурс за идејно 
решение и мора, согласно со 
применливите правила, да биде 
доделен на успешниот кандидат 
или на еден од успешните 
кандидати, при што, во 
последниов случај, сите успешни 
кандидати мора да бидат 
поканети да учествуваат во 
преговорите;  
 

Член 99 став 1 точка 3 3.За набавка на услуги, кога 
предметниот договор следува 
по спроведување на конкурс за 
избор на идејно решение и се 
доделува на најдобро 
рангираниот учесник или на 
еден од најдобро рангираните 
учесници. Ако договорот се 
доделува на еден од најдобро 
рангираните учесници, 
договорниот орган ги поканува 
сите нив да учествуваат во 
преговорите. 

 Потполна усогласеност  

 Член 31 прва реченица 
точка 4  прва реченица 
алинеја а) 
 

Договорните органи можат да 
доделуваат јавни договори со 
постапки со преговарање без 
претходно објавување 
известување за договор во 
следниве случаи: 
(4) за договори за јавни работи и 
договори за јавни услуги: 
(а) за дополнителни работи или 
услуги кои не се вклучени во 
првично разгледуваниот проект 
или во оригиналниот договор, но 
кои, преку непредвидени 
околности, станале неопходни за 
извршување на работите или 
услугите опишани во него, под 
услов тој да е доделен на 
економскиот оператор што 
извршува такви работи или 
услуги: 
- кога таквите дополнителни 
работи или услуги не можат да 
бидат технички или економично 

Член 99 став 1 точка 4 4.За набавка на дополнителни 
работи или услуги кои не се 
вклучени во основниот договор, 
а кои поради непредвидени 
околности се нужни, под услов 
договорот да му се додели на 
изведувачот на работите или 
давателот на услугите од 
основниот договор кога: 
-таквите дополнителни работи 
или услуги не можат да бидат 
технички или економски 
одделени од основниот договор 
без поголеми проблеми за 
договорниот орган, или 
-таквите работи или услуги, 
иако можат да се одделат од 
извршувањето на основниот 
договор, се неопходни за 
неговото завршување. 
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одделени од оригиналниот 
договор без големи проблеми за 
договорните органи, 
или 
- кога таквите дополнителни 
работи или услуги кои, иако 
можат да бидат одделени од 
извршувањето на оригиналниот 
договор, се строго неопходни за 
негово завршување; 
 

 Член 31 прва реченица 
точка 4 втора реченица 
 

Сепак, вкупната вредност на 
договори доделени за 
дополнителни работи или услуги 
не може да надминуваат 50 % од 
износот на оригиналниот договор; 

Член 99 став 2 (2) Вкупната вредност на 
дополнителните работи или 
услуги од ставот 1 точка 4 на 
овој член не смее да надмине 
30% од вредноста на основниот 
договор а должината на 
дополнителните работи или 
услуги не смее да надмине три 
години од склучувањето на 
основниот договор. 

Одредбата од законот 
е порестриктивна од 
Директивата, затоа се 
смета дека истата е во 
согласност со 
Директивата 

Потполна усогласеност  

 Член 31 трета 
реченица 
 

Оваа постапка може да се 
користи само во тек на трите 
години по склучувањето на 
оригиналниот договор. 

Член 99 став 2 (2) Вкупната вредност на 
дополнителните работи или 
услуги од ставот 1 точка 4 на 
овој член не смее да надмине 
30% од вредноста на основниот 
договор а должината на 
дополнителните работи или 
услуги не смее да надмине три 
години од склучувањето на 
основниот договор. 

 Потполна усогласеност  

 Член 32 точка 4, прва 
реченица 

Каде што рамковната спогодба е 
склучена со неколку економски 
оператори, тие мора да бидат 
најмалку три на број, се додека 
постои доволен број економски 
оператори кои ги задоволуваат 
критериумите за избор и/или 
прифатливи понуди кои ги 
задоволуваат критериумите за 
доделување 

Член 118 (1) Ако договорниот орган 
склучува рамковна спогодба со 
повеќе економски оператори, 
нивниот број не смее да е 
помал од три. 
(2) По исклучок од ставот 1 на 
овој член, бројот на 
економските оператори може да 
е помал доколку нема доволен 
број на економски оператори 
кои ги исполниле критериумите 
за утврдување на способност и 
истите доставиле прифатливи 
понуди. 

 Потполна усогласеност  

 Член 32 точка 4, втора 
реченица алинеја 1  и 2 

Договори врз основа на рамковни 
спогодби склучени со неколку 
економски оператори може да се 
доделуваат или: 
- со примена на условите 
утврдени во рамковната спогодба 
без повторно отворање конкурс, 

Член 119 став 2 (2) Договорниот орган доделува 
договори за јавни набавки врз 
основа на рамковна спогодба 
склучена со повеќе економски 
оператори: 
- без повторно прибирање на 
понуди, или 

Член 119 став 2 и став 
5 од законот ја 
опфаќаат алинејата 2 
од член 32 точка 4 
втора алинеја од 
Директивата (види 
подолу) 
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или 
- каде што сите услови не се 
утврдени во рамковната спогодба, 
кога страните повторно си 
конкурираат врз основа на истите 
услови и, доколку е потребно, 
попрецизно формулирани услови 
или спрема потребата, други 
услови споменати во 
спецификациите на рамковната 
спогодба, во согласност со 
следнава постапка 

- со повторно прибирање на 
понуди од сите економски 
оператори кои се страна во 
рамковната спогодба. 

Условите за повторно 
прибирање на понуди 
се дефинирани во член 
120 став 1 

 Член 32 точка 4, втора 
реченица алинеја 2 

- каде што сите услови не се 
утврдени во рамковната спогодба, 
кога страните повторно си 
конкурираат врз основа на истите 
услови, и доколку е потребно, 
попрецизно формулирани услови 
или спрема потребата, други 
услови споменати во 
спецификациите во рамковната 
спогодба, во согласност со 
следнава постапка 

Член 119 став 5 (5) Договорниот орган може да 
додели договор за јавна 
набавка согласно со ставот 2, 
алинеја 2 на овој член, во 
случаи каде што сите услови за 
доделување на договор за јавна 
набавка не се утврдени во 
рамковната спогодба, со 
повторно поднесување на 
понуди при што понудувачите 
повторно конкурираат врз 
основа на истите и доколку е 
потребно со попрецизно 
формулирани услови утврдени 
во рамковната спогодба. 

 Потполна усогласеност  

 Член 32 точка 4, втора 
реченица алинеја 2 (а), 
(б), (в), (г) 

(а) за секој договор кој треба да 
се додели, договорните органи во 
писмена форма ги консултираат 
економските оператори способни 
да го извршат договорот;  
(б) договорните органи 
определуваат рок кој е доволно 
долг да овозможи да се поднесат 
понуди за секој посебен договор, 
водејќи сметка за фактори како 
што се сложеноста на предметот 
на договорот и времето потребно 
да се испратат понуди;  
(в) понуди се поднесуваат во 
писмена форма и нивната 
содржина останува доверлива сè 
додека не истече предвидениот 
временски рок за одговор;  
(г) договорните органи го 
доделуваат секој договор на 
понудувачот што ја поднел 
најдобрата понуда врз основа на 
критериумите за доделување 
утврдени во спецификациите на 
рамковната спогодба. 

Член 120 став 1  (1) При доделувањето на 
договор за јавана набавка врз 
основа на член 119 став 2, 
алинеја 2 од овој закон, 
договорниот орган повторно 
прибира понуда според 
следната постапка: 
- за секој договор за јавна 
набавка, договорниот орган 
доставува писмено барање за 
прибирање на понуди до сите 
понудувачи кои се страна во 
рамковната спогодба; 
- договорниот орган определува 
примерен рок кој ќе овозможи 
да се поднесат понуди за секој 
договор за јавна набавка 
водејќи сметка за сложеноста 
на предметот на договорот и 
времето потребно да се 
подготват и да се поднесат 
понудите; 
- понудите се доставуваат во 
писмена форма и договорниот 
орган ги отвора во утврдениот 
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 рок. Содржината на понудите 
останува доверлива се додека 
договорниот орган не ги извести 
понудувачите за извршениот 
избор, и  
- договорниот орган го доделува 
секој договор за јавна набавка 
на понудувачот кој ја поднел 
најдобрата понуда врз основа 
на критериумите за доделување 
на договорот утврдени во 
рамковната спогодба 

 Член 32 точка 2, 
четврта реченица 

Овие постапки може да се 
применат само меѓу договорните 
органи и економските оператори 
кои биле оригинални страни во 
рамковната спогодба 

Член 116 став 2 (2) Договорите за јавни набавки 
доделени врз основа на 
рамковна спогодба се 
склучуваат меѓу договорниот 
орган и економскиот оператор 
кој е страна во соодветната 
спогодба 

 Потполна усогласеност  

 Член 32 точка 2, шеста 
реченица 

окот на рамковна спогодба не 
може да надминува четири 
години, освен во исклучителни 
добро оправдани случаи, особено 
со предметот на рамковната 
спогодба 

Член 116 став 1 (1) Договорниот орган може да 
склучи рамковна спогодба за 
времетраење кое е соодветно 
на природата на предметот на 
набавка, но не подолго од три 
години 

Нашиот предлог е 
порестриктивен од 
одредбата во 
Директивата, што 
значи дека истиот е 
усогласен со 
Директивата 

Потполна усогласеност  

 Член 32 точка 2, седма 
реченица 

Договорните органи не смеат 
некоректно да ги употребуваат 
рамковните спогодби или на 
начин со кој се попречува, 
ограничува или нарушува 
конкуренцијата 
 

Член 115 став 3 (3) Договорниот орган не смее 
да ги користи рамковните 
спогодби со цел да се попречи, 
ограничи или наруши 
конкуренцијата 

 Потполна усогласеност  

 Член 35 точка 1, петта 
реченица 

Објавување на известувањата 
споменати во потставовите (а), (б) 
и (в) е задолжително само кога 
договорните органи ја користат 
опцијата на скратување на 
роковите за приемот на понуди 
како што е утврдено во член 38(4) 

Член 52 став 1 (1) Договорниот орган може да 
објави претходно индикативно 
известување, доколку ги 
применува одредбите од член 
65 став 2 или член 75 став 2 од 
овој закон. 

Објавувањето на 
огласите за јавни 
набавки и 
известувањата за 
склучени договори се 
вршзт во 
Официјалниот весник 
на ЕУ за земјите – 
членки. Имајќи предвид 
дека Република 
Македонија се уште не 
е земја – членка, 
огласите и 
известувањата не е 
предвидено да се 
објавуваат во 
Официјалниот весник 
на ЕУ. Од таа причина 
не е можно целосно 
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усогласување на оваа 
материја во моментов. 
Останатите правила за 
објавување се 
усогласени со 
Директивите  

 Член 35 точка 2 2. Договорни органи кои сакаат да 
доделат јавен договор или 
рамковна спогодба со отворен 
повик, ограничен повик или, 
според условите утврдени во 
член 30, постапка со преговарање 
со објавувањето известување за 
договор или, според условите 
утврдени во член 29, конкурентен 
дијалог, ја ставаат на знаење 
нивната намера по пат на 
известување за договор. 

Член 53 Договорниот орган објавува 
оглас за доделување на договор 
за јавна набавка кога: 
- спроведува отворена постапка, 
ограничена постапка, 
конкурентен дијалог или 
постапка со преговарање со 
претходно објавување на оглас, 
или 
- спроведува конкурс за избор 
на идејно решение. 

Види претходна 
забелешка 

Потполна усогласеност  

 Член 35 точка 4 прва 
реченица 

4. Договорни органи кои доделиле 
јавен договор или склучиле 
рамковна спогодба испраќаат 
известување за резултатите од 
постапката за доделување 
најдоцна за 48 дена по 
доделувањето на договорот или 
склучувањето на рамковната 
спогодба. 

Член 55 (1) Договорниот орган 
задолжително доставува 
известување за склучен договор 
до Бирото заради објавување 
на веб страницата на Бирото во 
рок од 30 дена по: 
- спроведувањето на 
отворената постапка, 
ограничената постапка, 
конкурентниот дијалог или 
постапката со преговарање со и 
без претходно објавување на 
оглас, со доделување на 
договор за јавна набавка или 
склучување на рамковна 
спогодба; 
- спроведувањето на конкурс за 
избор на идејно решение со 
прогласување на најдобро 
рангиран учесник, и 
- набавка на услуги од член 17 
став 1 алинеја 2, доколку 
проценетата вредност, без 
вклучен ДДВ, е над 20.000 евра 
во денарска противвредност. 

Види претходна 
забелешка 

Потполна усогласеност  

 Член 38 точка 2 
 

2. Во случајот на отворен повик, 
минималниот временски рок за 
прием на понуди е 52 дена од 
датумот на кој било испратено 
известувањето за договор. 
 

Член 65 став 1 прва 
реченица 

(1) Крајниот рок за поднесување 
на понудите не смее да биде 
покус од 52 дена од денот на 
испраќањето на огласот за 
објавување во „Службен весник 
на Република Македонија“ и на 
веб страницата на Бирото, ако 
проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка, без 
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вклучен ДДВ, е над: 
 

 Член 38 точка 3 
алинеја а) 
 
 

3. Во случајот на ограничен повик, 
постапки со преговарање без 
објавување известување за 
договор споменати во член 30 и 
конкурентниот дијалог: 
(а) минималниот временски рок за 
прием на барања за учество е 37 
дена од датумот на кој е 
испратено известувањето за 
договор; 
 

Член 69 став 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 80 став 1 

(1) Крајниот рок за поднесување 
на пријавите за учество не смее 
да биде покус од 37 дена од 
денот на испраќањето на 
огласот за објавување во 
„Службен весник на Република 
Македонија“ и на веб 
страницата на Бирото, ако 
проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка, без 
вклучен ДДВ, е над: 
 
 
(1) Крајниот рок за поднесување 
на пријавите за учество не смее 
да биде покус од 37 дена од 
денот на испраќањето на 
огласот за објавување во 
„Службен весник на Република 
Македонија“ и на веб 
страницата на Бирото, ако 
проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка, без 
вклучен ДДВ, е над 130.000 
евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки а), б) и в) 
од овој закон. 

 Потполна усогласеност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потполна усогласеност 

 

 Член 38 точка 3 
алинеја б) 
 

3. Во случајот на ограничен повик, 
постапки со преговарање без 
објавување известување за 
договор споменати во член 30 и 
конкурентниот дијалог: 
(б) во случајот на ограничен 
повик, минималниот временски 
рок за приемот на понуди е 40 
дена од датумот на кој е 
испратена поканата 

Член 75 став 1 (1) Ако проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка е 
над износот од член69 став 1 од 
овој закон, крајниот рок за 
поднесување на понудите во 
втората фаза од ограничената 
постапка не смее да е покус од 
40 дена. 

 Потполна усогласеност  

 Член 38 точка 4 прва 
реченица 
 

4. Кога договорните органи 
објавиле претходно 
информациско известување, 
минималниот временски рок за 
приемот на понуди според 
ставовите 2 и 3(б), како општо 
правило, може да биде скратен на 

Член 65 став 2 
 
 
 
 
 
 

(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, договорниот орган може 
да го намали крајниот рок за 
поднесување на понудите 
најмногу до 36 дена доколку има 
објавено претходно 
индикативно известување. 

 Потполна усогласеност 
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36 дена, но под ниедни околности 
на помалку од 22 дена. 
 

 
 
Член 75 став 2 

 
 
(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, договорниот орган може 
да го намали крајниот рок за 
поднесување на понудите 
најмногу до 36 дена доколку има 
објавено претходно 
индикативно известување. 

 
 
Потполна усогласеност 

 Член 38 точка 4 трета 
реченица 
 

Скратените временски рокови 
споменати во првиот потстав ќе 
бидат дозволени ако претходното 
информациско известување ги 
опфаќало сите потребни 
информации за известувањето за 
договор во Анекс VII А, сè додека 
тие информации се достапни во 
времето на објавување на 
известувањето и претходното 
информациско известување било 
испратено за објавување помеѓу 
52 дена и 12 месеци пред датумот 
на кој било испратено 
известувањето за договор. 
 

Член 65 став 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 75 став 3  

(3) Во случај на претходно 
индикативно известување, 
намалувањето на рокот 
согласно со став 2 на овој член 
е дозволено ако ова 
известување ги содржи сите 
информации предвидени во 
огласот за доделување на 
договор за јавна набавка до 
степен до кој тие се достапни во 
времето на објавување на 
претходното индикативно 
известување и кога истото е 
испратено за објавување 
најмалку 52 дена, а најмногу 12 
месеци пред денот на 
испраќањето на огласот за 
доделување на договорот за 
јавна набавка. 
 
 
(3) Во случај на претходно 
индикативно известување, 
намалувањето на крајниот рок 
согласно со став 2 на овој член 
е дозволено ако известувањето 
ги содржи сите информации 
предвидени во огласот за 
доделување на договор за јавна 
набавка до степен до кој тие се 
достапни во времето на 
објавување на претходното 
индикативно известување и кога 
истото е испратено за 
објавување најмалку 52 дена, а 
најмногу 12 месеци пред денот 
на испраќањето на огласот за 
доделување на договорот за 
јавна набавка. 

 Потполна усогласеност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потполна усогласеност 

 

 Член 38 точка 6 прва 
реченица 
 

6. Временските рокови за прием 
на понуди споменати во 
ставовите 2 и 3(б) може да се 
намалат за пет дена онаму каде 

Член 65 став 4 
 
 
 

(4) По исклучок од ставовите 1 и 
2 на овој член, ако договорниот 
орган ја објави целокупната 
тендерска документација со 

Последната обврска од 
оваа одредба од 
Директивата за 
специфицирање на 

Потполна усогласеност 
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што договорниот орган нуди 
неограничен и целосен директен 
пристап преку електронски 
средства до договорните 
документи и сите дополнителни 
документи од датумот на 
објавување на известувањето, во 
согласност со Анекс VIII, 
специфицирајќи ги во текстот на 
известувањето Интернет-
адресите на кои е достапна оваа 
документација. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 65 став 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 75 став 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 75 став 5 

користење на електронски 
средства, со директен пристап 
без ограничување за сите 
економски оператори, роковите 
кои произлегуваат од ставовите 
1 и 2 од овој член, може да се 
намалат за 5 дена. Тендерската 
документација се објавува 
истовремено со испраќањето на 
огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка.  
 
 
(5) Намалувањето на роковите 
согласно со став 4 на овој член 
е дозволено само во случај кога 
во огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка е 
наведена Интернет адресата на 
која е достапна тендерската 
документација. 
 
 
(4) По исклучок од ставовите 1 и 
2 на овој член, ако договорниот 
орган ја објави целокупната 
тендерска документација со 
користење на електронски 
средства, со директен пристап 
без ограничување за сите 
избрани кандидати, роковите 
кои произлегуваат од ставовите 
1 и 2 на овој член, може да се 
намалат за 5 дена. Тендерската 
документација се објавува 
истовремено со испраќањето 
поканата за поднесување на 
понуди. 
 
 
(5) Намалувањето на роковите 
согласно со став 4 на овој член 
е дозволено само во случај кога 
во поканата за поднесување на 
понудите е наведена Интернет 
адресата на која е достапна 
тендерската документација. 

интернет адресата е 
содржана во наредната 
одредба од законот. 
Види подолу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последната обврска од 
оваа одредба од 
Директивата за 
специфицирање на 
интернет адресата е 
содржана во наредната 
одредба од законот. 
Види подолу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Член 38 точка 7 Ако од какви било причини 
спецификациите и придружните 
документи или дополнителни 
информации, иако навремено 
побарани, не се обезбедени во 

Член 130 став 1 (1) Договорниот орган може да 
го продолжи рокот за 
поднесување на понудите во 
случај кога понудите не можат 
да се изготват без посета на 

Текстот на одредбата 
од законот е 
прилагодена за 
полесна примена 

Потполна усогласеност  
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временските рокови утврдени во 
членовите 39 и 40, или каде што 
понуди можат да се прават само 
по посета на локацијата или 
преглед на самото место на 
документите што ги придружуваат 
договорните документи, 
временските рокови за приемот 
на понуди се продолжува за да 
можат сите засегнати економски 
оператори да бидат свесни за 
сите информации потребни за да 
се изведат понуди. 

локација, како и во случај кога 
договорниот орган не е во 
можност да ја достави 
тендерската документација или 
одговорот на доставените 
барања за појаснувања во 
временските рокови утврдени со 
овој закон, иако истите биле 
навремено побарани. Во тој 
случај, договорниот орган го 
продолжува рокот за 
поднесување на понудите за 
временски период кој им 
овозможува на сите понудувачи 
да добијат целосни и 
релевантни информации за 
изготвување на понудата, за 
што писмено ќе бидат известени 
од страна на договорниот орган. 
 

 Член 38 точка 8 
алинеја а) 
 

8. Во случајот на ограничен повик 
или постапки со преговарање со 
објавување известување за 
договор споменати во член 30, 
онаму каде што итност доведува 
до неприменливост на 
временските рокови утврдени во 
овој член, договорните органи 
можат да определат: 
(а) временски рок за приемот на 
барањата за учество, кој не смее 
да биде помалку од 15 дена од 
датумот на кој било испратено 
известувањето за договор, или 
помалку од 10 дена ако 
известувањето било испратено 
преку електронски средства, во 
согласност со форматот и 
постапката за испраќање 
известувања наведени во точка 3 
од Анекс VIII; 
 

Член 69 став 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 90 став 2 

(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, поради итни причини кои 
бараат извршување на 
договорот во рокови пократки 
од утврдените во став 1 на овој 
член, договорниот орган може 
да ја забрза постапката со 
намалување на крајниот рок 
најмногу за 15 дена. 
 
 
 
 
(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, поради итни причини кои 
бараат извршување на 
договорот во рокови пократки 
од утврдените во став 1 на овој 
член,  договорниот орган може 
да ја забрза постапката со 
намалување на крајниот рок 
најмногу за 15 дена. 

Пристапот на законот е 
порестриктивен од она 
што го дозволуваат 
Директивите. Затоа, се 
смета дека истиот е во 
согласност со 
Директивите 
 
 
 
 
 
 
Пристапот во законот е 
поретстриктивен од 
оној во Директивата. 
Затоа се смета дека 
одредбата од законот е 
целосно усогласена со 
одредбата од 
Директивите 

Потполна усогласеност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Член 40 точка 1 
 

1. Во ограничен повик, постапки 
со конкурентен дијалог и постапки 
со преговарање со објавување 
известување за договор во 
смисла на член 30, договорните 
органи истовремено и во писмена 
форма ги покануваат избраните 
кандидати да ги поднесат своите 
понуди или да преговараат или, 
во случајот на конкурентен 

Член 73 став 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 84 став 3 

(3) Договорниот орган е должен 
да ја испрати поканата за 
поднесување на понуди во 
втората фаза од ограничената 
постапка до сите избрани 
кандидати истовремено. 
 
 
 
(3) Договорниот орган е должен 

 Потполна усогласеност 
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дијалог, да учествуваат во 
дијалогот 
 

 
 
 
 
 
 
Член 95 став 1 

да ја испрати поканата за 
учество во фазата на дијалог до 
сите избрани кандидати 
истовремено. 
 
 
(1) Договорниот орган е должен 
да ја испрати поканата за 
поднесување на првична понуда 
до сите избрани кандидати 
истовремено. 

 
 
 
 
 
 

 Член 40 точка 2 
алинеја 1 
 

2. Поканата за кандидатите 
вклучува или: 
 
- копија од спецификациите или 
од описниот документ и сите 
придружни документи, 
 

Член 74 став 2 
 
 
 
 
 
 
 
Член 85 став 2 

 (2) Договорниот орган ја 
испраќа поканата за 
поднесување на понуди во 
втората фаза од ограничената 
постапка заедно со тендерската 
документација. 
 
 
(2) Договорниот орган ја испраќа 
поканата за учество во фазата 
на дијалог заедно со 
тендерската документација која 
ја содржи и описна 
документација. 

 Потполна усогласеност 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Член 40 точка 2 
алинеја 2 
 

2. Поканата за кандидатите 
вклучува или 
 
- упатување на увид во 
спецификациите и другите 
документи наведени до првата 
алинеја кога тие се директно 
достапни преку електронски 
средства во согласност со член 
38(6) 

Член 74 став 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 85 став 3 

(3) Доколку тендерската 
документација е достапна преку 
користење на електронски 
средства, во поканата за 
поднесување на понуди во 
втората фаза се наведува и 
начинот за пристап до 
документацијата. 
 
 
(3) Доколку тендерската 
документација е достапна преку 
веб страницата на договорниот 
орган, во поканата за учество во 
фазата на дијалог се наведува 
начинот за пристап до 
документацијата. 

 Потполна усогласеност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Член 40 точка 5 прва 
реченица 
 

5. Покрај тоа, поканата да се 
поднесе понуда, да се учествува 
во дијалог или да се преговара 
мора да содржи најмалку: 
(а) упатување на објавеното 
известување за договор;  
(б) крајниот рок за прием на 
понудите, адресата на која мора 
да бидат испратени понудите и 
јазикот или јазиците на кои мора 

Член 74 став 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Поканата за поднесување на 
понуда во втората фаза 
особено содржи: 
-повикување на бројот на 
огласот; 
-краен рок за поднесување на 
понудите; 
-адреса на која се поднесуваат 
понудите; 
-датум на отворање на 

 Делумна усогласеност 
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да бидат составени понудите;  
(в) во случај на конкурентен 
дијалог, датумот и адресата 
определени за почеток на 
консултациите и користениот 
јазик или јазици;  
(г) упатување на сите можни 
дополнителни придружни 
документи кои треба да се 
поднесат, било како поддршка на 
изјави на понудувачот кои можат 
да се проверат, во согласност со 
член 44, било како дополнување 
на информациите споменати во 
тој член, и под условите утврдени 
во членовите 47 и 48;  
(д) соодветните коефициенти за 
критериуми за доделувањето на 
договорот или, по потреба, тие 
критериуми по опаѓачки редослед 
на значење, доколку не се дадени 
во известувањето за договор, 
спецификациите или описниот 
документ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 85 став 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 96 став 1 

понудите, и 
-доколку е потребно, 
дополнителни документи кои 
економските оператори мораат 
да ги поднесат со цел да ги 
потврдат изјавите или да ги 
дополнат документите 
поднесени во првата фаза со 
кои ја докажуваат својата 
способност. 
 
 
 
(1) Поканата за учество во 
фазата на дијалог особено 
содржи: 
-повикување на бројот на 
огласот; 
-датум и место на одржување 
на дијалогот; и 
-доколку е потребно, 
дополнителни документи кои 
економските оператори мораат 
да ги поднесат со цел да ги 
потврдат изјавите или да ги 
дополнат документите 
поднесени во фазата на 
претквалификација со кои ја 
докажуваат својата способност. 
 
 
(1) Поканата за поднесување на 
првична понуда особено 
содржи: 
-повикување на бројот на 
огласот; 
-датум и место на одржување 
на преговорите; 
-краен рок за поднесување на 
првичните понуди, и 
-доколку е потребно, 
дополнителни документи кои 
економските оператори мораат 
да ги поднесат со цел да ги 
потврдат изјавите или да ги 
дополнат документите 
поднесени во фазата на 
претквалификација со кои ја 
докажуваат својата способност; 
-критериумите за доделување 
на договорот согласно со 
одредбите од Глава VII, Дел 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потполна усогласеност 
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 Член 40 точка 5 прва 
реченица алинеја г) 
 

5. Покрај тоа, поканата да се 
поднесе понуда, да се учествува 
во дијалог или да се преговара 
мора да содржи најмалку: 
 
(г) упатување на сите можни 
дополнителни придружни 
документи кои треба да се 
поднесат, било како поддршка на 
изјави на понудувачот кои можат 
да се проверат, во согласност со 
член 44, било како дополнување 
на информациите споменати во 
тој член, и под условите утврдени 
во членовите 47 и 48; 

Член 87 став 6 (6) Договорниот орган ја испраќа 
поканата за поднесување на 
понуди заедно со тендерска 
документација која треба да ги 
содржи сите неопходни 
елементи со кои се опишува 
начинот на извршување на 
договорот за јавна набавка. 

 Потполна усогласеност  

 Член 41 точка 1, прва 
реченица 
 

Договорните органи веднаш штом 
ќе биде можно, ги информираат 
кандидатите и понудувачите за 
одлуките постигнати во врска со 
склучувањето рамковна спогодба, 
доделувањето на договорот или 
прием во систем за динамично 
купување, вклучувајќи ги сите 
основи за секоја одлука да не се 
склучи рамковна спогодба или 
додели договор за кој постои 
повик за конкурс или повторно да 
се почне постапка или спроведе 
систем за динамично купување  

Член 169 став 1 (1) Договорниот орган, во 
зависност од постапката која се 
користи за доделување на 
договорот за јавна набавка, 
писмено ги известува 
кандидатите, односно 
понудувачите за одлуките во 
врска со извршената 
претквалификација, 
доделувањето на договорот за 
јавна набавка, склучувањето на 
рамковната спогодба или 
поништувањето на постапката 
за доделување на договорот. 
Известувањето се доставува во 
рок од три дена од 
донесувањето на соодветната 
одлука. 
 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 41 точка 1, втора 
реченица 

таа информација се дава во 
писмена форма по барање до 
договорните органи. 

Член 169 став 3 (3) Известувањето од став 1 на 
овој член се испраќа во писмена 
форма  

 Потполна усогласеност  

 Член 41 точка 2, прва 
реченица 

 По барање на засегнатата 
страна, договорниот орган што е 
можно побрзо го информира: 
- секој неуспешен кандидат за 
причините за одбивањето на 
неговата пријава, 
- секој неуспешен понудувач за 
причините за одбивањето на 
неговата понуда, вклучувајќи ги и 
случаите споменати во член 23, 
ставови 4 и 5, причините за 
својата одлука за нееднаквост 
или својата одлука дека работите, 

Член 170 став 1  (1) Во зависност од постапката 
за доделување на договор за 
јавна набавка, во 
известувањето од член 169 став 
1 од овој закон, договорниот 
орган е должен да го извести 
понудувачот или понудувачите 
чија понуда е избрана за 
најповолна, како и кандидатите 
или понудувачите што биле 
одбиени или оние чија понуда 
не била избрана за најповолна 
за причините за донесување на 
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добрата или услугите не ги 
исполнуваат барањата за 
извршување или функционалните 
барања, 
- секој понудувач кој дал 
прифатлива понуда за 
карактеристиките и релативната 
предност на избраната понуда, 
како и името на најуспешниот 
понудувач или страните во 
рамковната спогодба 

одлуката, и тоа:  
- секој неизбран кандидат, за 
причините за отфрлање на 
неговата пријава за учество; 
- секој понудувач чија понуда е 
отфрлена, за причините за 
отфрлање на неговата понуда, 
со детално образложение зошто 
понудата е неприфатлива, и 
- секој понудувач кој поднел 
прифатлива понуда која не била 
избрана за најповолна, за името 
на избраниот понудувач или 
понудувачи и причините за 
изборот. 
 

 Член 42 точка 1 
 

1. Целата комуникација и размена 
на информации спомената во овој 
наслов може да биде преку 
пошта, преку факс, преку 
електронски средства, во 
согласност со ставовите 4 и 5, 
преку телефон во случаите и 
околностите споменати во став 6 
или преку комбинација на овие 
средства, според изборот на 
договорниот орган 

Член 57 став 1 (1) Документите се испраќаат на 
некој од следните начини: 
- по пошта;  
- по факс, или 
- со електронски средства. 

Можноста за 
комуникација преку 
телефон во текстот на 
законот е исклучена. 
Имајќи предвид дека 
изборот на средства за 
комуникација е оставен 
на договорниот орган 
(односно националните 
власти), се смета дека 
оваа одредба е во 
согласност со 
одредбите од 
Директивите 

Потполна усогласеност  

 Член 42 точка 4 4. Алатките што се користат за 
комуницирање преку електронски 
средства, како и нивните технички 
карактеристики, мора да бидат 
недискриминаторски, општо 
достапни и оперативни со 
производите на информациската 
и комуникациската технологија 
кои се во општа употреба. 

Член 58 став 1 (1) Средствата што се 
применуваат за електронска 
комуникација, како и нивните 
технички карактеристики, не 
смеат да бидат 
дискриминирачки, и мораат да 
бидат достапни до секој 
економски оператор и да бидат 
компатибилни со 
информатичките и 
комуникациските технологии 
што се во општа употреба. 

 Потполна усогласеност  

 Член 42 точка 5(а, г) 5. Следниве правила се 
применливи за уреди за 
електронски пренос и прием на 
понуди и уреди за електронски 
прием на барања за учество: 
(а) информации кои се 
однесуваат на спецификации 
неопходни за електронското 
поднесување понуди и барања за 
учество, вклучително и шифри, ќе 

Член 60 (1) Договорниот орган може да 
бара пријавите за учество или 
понудите да бидат доставени со 
користење на електронски 
средства само кога: 
- информациите во врска со 
електронски пренос на 
податоците, вклучувајќи ја и 
енкрипцијата, се достапни на 
секој заинтересиран економски 
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бидат достапни на 
заинтересираните страни. Покрај 
тоа, уредите за електронски 
прием на понуди и барања за 
учество треба да ги исполнуваат 
барањата од Анекс X; 
(г) понудувачи или кандидати се 
заложуваат, пред истекот на 
временскиот рок утврден за 
поднесување на понуди или 
барања за учество, да ги 
поднесат документите, 
сертификатите и изјавите 
споменати во членовите од 45 до 
50 и член 52 ако тие не постојат 
во електронска форма 

оператор, и 
- електронските средства за 
прием на податоците соодветно 
обезбедуваат интегритет и 
доверливост на добиените 
документи. 
(2) Економските оператори 
можат во хартиена форма да 
поднесат сертификати, изјави и 
друга документација за 
утврдување на способност пред 
крајниот рок за поднесување на 
пријавите за учество или 
понудите, доколку истите не се 
достапни во електронска 
форма. 

 Член 42 точка 5(б) б) Земји-членки, во согласност со 
член 5 од Директива 1999/93/ЕЗ, 
можат да бараат електронските 
понуди да бидат придружени со 
софистициран електронски 
потпис во согласност со став 1 од 
него;  

Член 58 став 2 (2) Ако документите се 
доставуваат со користење на 
електронски средства, се 
применуваат прописите со кои 
се уредува електронскиот 
потпис. 

 Потполна усогласеност  

 Член 43 прва реченица 
алинеја ѓ) 

За секој договор, рамковна 
спогодба и секое воспоставување 
систем за динамично купување, 
договорните органи составуваат 
писмен извештај кој го вклучува 
најмалку следново: 
(ѓ) за постапки со преговарање, 
околностите споменати во 
членовите 30 и 31 кои го 
оправдуваат користењето на овие 
постапки;  

Член 89 став 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 99 став 4 

(3) Во извештајот од 
спроведената постапка, 
комисијата дава детално 
образложение за причините за 
спроведување на постапката со 
преговарање со претходно 
објавување на оглас, како и за 
начинот на спроведување на 
постапката. 
 
 
(4) Во извештајот од 
спроведената постапка, 
комисијата дава детално 
образложение за причините за 
спроведување на постапката со 
преговарање без претходно 
објавување на оглас, како и за 
начинот на спроведување на 
постапката. 

 Потполна усогласеност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Член 44 точка 1 1. Договорите се доделуваат врз 
основа на критериумите 
пропишани во членовите 53 и 55 и 
имајќи го предвид член 24, откако 
договорните органи ќе ја проверат 
способноста на економските 
оператори кои не се исклучени 
согласно со членовите 45 и 46, 
согласно со критериумите за 

Член 82 став 2 (2) При изборот на кандидатите, 
договорниот орган е должен да 
ја утврди нивната способност 
врз основа на објективни и 
недискриминаторски 
критериуми. 

Содржината на 
одредбата од законот е 
упростена заради 
полесна примена. 
Ефектот е ист како и 
ефектот на одредбата 
од Директивата 

Потполна усогласеност  
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економска и финансиска состојба, 
за професионална и техничка 
компетентност или способност 
наведени во членовите од 47 до 
52, и согласно со правилата и 
критериумите за 
недискриминација наведени во 
став 3, каде што е соодветно. 

 Член 44 точка 2 прва 
реченица 

2. Договорните органи може да 
бараат од кандидатите и од 
понудувачите да ги исполнуваат 
минималните нивоа на капацитет 
во согласност со членовите 47 и 
48. 

Член 110 став 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 144  став 1 

(1) Ако конкурсот е дел од 
постапка за доделување на 
договор за јавна набавка на 
услуги, договорниот орган во 
рамки на документацијата за 
конкурсот, може да бара 
исполнување на минимални 
услови со кои учесниците треба 
да ја докажат својата 
способност за извршување на 
договорот. 
 
(1) За примена на критериумите 
за утврдување на способност од 
член 143, став 1, алинеи 3 и 4 
од овој закон, договорниот 
орган во тендерската 
документација ги наведува 
минималните услови што 
економските оператори треба 
да ги исполнат за да се 
квалификуваат согласно со 
Оддел 4 и Оддел 5 од овој дел. 

 Потполна усогласеност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Член 44 точка 3 втора 
реченица 

Договорните органи ги 
наведуваат во известувањето за 
договор целта и критериумите 
или правилата за 
недискриминација што планираат 
да ги применуваат, минималниот 
број кандидати што планираат да 
ги поканат и, каде што е 
соодветно, максималниот број 
кандидати. 

Член 71 став 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 82 став 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Договорниот орган ги 
наведува во огласот за 
доделување на договор за јавна 
набавка и критериумите за 
утврдување на способност и 
правилата што ќе се 
применуваат, минималниот број 
на кандидати што има намера 
да ги избере и, доколку е 
потребно, максималниот број на 
кандидати. 
 
(3) Договорниот орган ги 
наведува во огласот за 
доделување на договор за јавна 
набавка и критериумите за 
утврдување на способност и 
правилата што ќе се 
применуваат, минималниот број 
на кандидати што има намера 
да ги избере и, доколку е 

 Потполна усогласеност 
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Член 93 став 4 

потребно, максималниот број на 
кандидати. 
 
(4) Договорниот орган во 
огласот за доделување на 
договор за јавна набавка ги 
наведува и критериумите за 
утврдување способност и 
правилата што ќе се 
применуваат, минималниот број 
на кандидати што има намера 
да ги избере и, доколку е 
потребно, максималниот број на 
кандидати. 

 
 
 
 

 Член 44 точка 3 трета 
реченица 

Во постапка со ограничен повик, 
минималниот број е пет. 

Член 71 став 3 (3) Минималниот број на 
кандидати наведен во огласот 
за доделување на договорот за 
јавна набавка не смее да биде 
помал од 5. 

 Потполна усогласеност  

 Член 44 точка 3 
четврта реченица 

Во постапка со преговарање со 
објавување известување за 
договор и постапка со 
конкурентен дијалог, 
минималниот број е три 

Член 82 став 4 
 
 
 
 
 
 
Член 93 став 5 

(4) Минималниот број на 
кандидати наведен во огласот 
за доделување на договорот за 
јавна набавка не смее да биде 
помал од  3. 
 
 
(5) Минималниот број на 
кандидати наведен во огласот 
за доделување на договорот за 
јавна набавка не смее да е 
помал од 3. 

 Потполна усогласеност 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Член 44 точка 3 шеста 
реченица 

Договорните органи ги покануваат 
најмалку минималниот број 
кандидати кој е однапред 
поставен. 

Член 72 став 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 83 став 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 94 став 1 
 
 

(1) По завршување на првата 
фаза на ограничената постапка, 
бројот на избраните кандидати 
мора да биде најмалку 
минималниот број кандидати 
наведени во огласот за 
доделување на договорот за 
јавна набавка. 
 
(1) По завршување на фазата 
на предквалификација, бројот 
на избраните кандидати мора 
да биде најмалку минималниот 
број кандидати наведени во 
огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка. 
 
 
(1) Бројот на избраните 
кандидати мора да биде 
најмалку минималниот број 

 Потполна усогласеност 
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Член 171 став 1 точка 1  

наведен во огласот за 
доделување на договорот за 
јавна набавка. 
 
 
(1) Договорниот орган може да 
ја поништи постапката за 
доделување на договор за јавна 
набавка ако: 
- бројот на кандидати е понизок 
од минималниот број предвиден 
за постапките за доделување на 
договор за јавна набавка 
согласно со овој закон  

 Член 44 точка 3 седма 
реченица 

Кога бројот на кандидати што ги 
исполнува критериумите за избор 
и минималните нивоа за 
способност е под минималниот 
број, договорниот орган може да 
ја прекине постапката со тоа што 
ќе го покани кандидатот 
(кандидатите) со потребните 
способности. 

Член 72 став 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 83 став 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, ако бројот на кандидати 
кои ги исполнуваат 
критериумите за утврдување на 
способност е помал од 
минималниот број наведен во 
огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка, 
договорниот орган: 
-ја поништува ограничената 
постапка, или 
-ја спроведува ограничената 
постапка само со оние 
кандидати кои ги исполниле 
критериумите за утврдување на 
способност, доколку нивниот 
број е доволен за да обезбеди 
вистинска конкуренција. 
 
 
(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, ако бројот на кандидати 
кои ги исполнуваат 
критериумите за утврдување на 
способност е помал од 
минималниот број наведен во 
огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка, 
договорниот орган: 
-го поништува конкурентниот 
дијалог, или 
-го спроведува конкурентниот 
дијалог само со оние кандидати 
кои ги исполниле критериумите 
за утврдување на способност, 
доколку нивниот број е доволен 
за да обезбеди вистинска 
конкуренција. 

 Потполна усогласеност 
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Член 94 став 2 

 
 
 
 
 
(2) По исклучок од ставот 1 на 
овој член, ако бројот на 
кандидати кои ги исполнуваат 
критериумите за утврдување на 
способност е помал од 
минималниот број наведен во 
огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка, 
договорниот орган може да: 
-ја поништи постапката со 
преговарање со претходно 
објавување на оглас, или 
-ја спроведе постапката со 
преговарање со претходно 
објавување на оглас само со 
оние кандидати кои ги 
исполниле критериумите за 
утврдување на способност, 
доколку нивниот број е доволен 
за да обезбеди вистинска 
конкуренција. 

 
 
 
 
 

 Член 44 точка 3 осма 
реченица  

Во контекст на оваа иста 
постапка, договорниот орган не 
може да вклучи други економски 
оператори кои не побарале да 
учествуваат или кандидати кои ги 
немаат потребните 
способности. 
 

Член 73 став 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 84 став 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 89 став 2 втора 
реченица 
 
 
 
 
 
Член 95 став 2 

(4) Договорниот орган не смее 
во втората фаза од 
ограничената постапка да 
покани економски оператор кој 
не поднел пријава за учество во 
првата фаза или не ги исполнил 
критериумите за утврдување на 
способност. 
 
(4) Договорниот орган не смее 
во фазата на дијалог да покани 
економски оператор кој не 
поднел пријава за учество во 
фазата на претквалификација 
или не ги исполнил 
критериумите за утврдување на 
способност. 
 
Во таков случај договорниот 
орган не може да повика 
понудувачи или кандидати кои 
не учествувале во претходната 
постапка. 
 
 
(2) Договорниот орган не смее 
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во фазата на преговарање да 
покани економски оператор да 
поднесе првична понуда, ако 
истиот не поднел пријава за 
учество или не ги исполнил 
критериумите за утврдување на 
способност. 

 Член 45 точка 2, прва 
реченица 

Секој економски оператор може 
да се исклучи од учество во 
договор доколку: 
(а) е банкрот или е во процес на 
ликвидација, при што неговите 
активности ги спроведува суд, 
има аранжман со доверители, 
неговите деловни активности се 
суспендирани или е во слична 
ситуација која е резултат на 
слична постапка според 
националното законодавство;  
(б) е во постака за прогласување 
банкрот, постапка за одлука за 
задолжителна ликвидација или 
судска управа или е во аранжман 
со доверители или во каква било 
слична постапка согласно со 
националното законодавство;  
(в) е обвинет со пресуда која има 
сила на рес јудиката (правосилна 
пресуда) во согласност со 
правните одредби на земјата за 
каков било прекршок во врска со 
неговото професионално 
однесување;  
(г) е виновен за сериозен 
професионален прекршок 
докажан со какви било средства 
што може да ги прикажат 
договорните органи;  
(д) не ги исполнил обврските во 
врска со плаќање придонеси за 
социјално осигурување во 
согласност со правните одредби 
на земјата во која се наоѓа 
главното седиште или со 
одредбите на земјата на 
договорниот орган;  
(ѓ) не ги исполнил обврските во 
врска со плаќање даноци 
согласно со правните одредби на 
земјата во која се наоѓа неговото 
главно седиште или со одредбите 
на земјата на договорниот орган;  

Член 147 став 1 (1) Договорниот орган го 
исклучува од постапката за 
доделување на договор за јавна 
набавка секој економски 
оператор доколку: 
- е во постапка на стечај или 
постапка на ликвидација; 
 - има неплатени даноци, 
придонеси или други јавни 
давачки; 
- му е изречена прекршочна 
санкција - забрана за вршење 
на професија, дејност или 
должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна 
дејност, или 
- дава лажни податоци или не ги 
доставува податоците што ги 
бара договорниот орган. 
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(е) е виновен за сериозно лажно 
претставување при доставување 
на информациите потребни 
согласно со овој дел или не ги 
доставил таквите информации. 
 

 Член 45 став 3 алинеја 
а) 

3. Во ограничениот повик и во 
постапка со преговарање со 
претходен повик за прибирање 
понуди важат следниве 
аранжмани: 

(а) временскиот рок за примање 
на барањата за учество, како 
одговор на известувањето 
објавено во согласност со член 42 
(1) (в), или како одговор на покана 
од договорните субјекти во 
согласност со член 47 (5), како 
општо правило, фиксно е одреден 
на не помалку од 37 дена од 
датумот на кој е испратено 
известувањето или поканата и во 
никој случај не може да биде 
помал од 22 дена ако 
известувањето е испратено за 
објавување преку средства 
различни од електронските 
средства или факс, и не може да 
биде помал од 15 дена ако 
известувањето е пренесено преку 
такви средства;  

Член 90 став 1 (1) Крајниот рок за поднесување 
на пријавите за учество не смее 
да биде покус од 37 дена од 
денот на испраќањето на 
огласот за објавување во 
„Службен весник на Република 
Македонија“ и на веб 
страницата на Бирото, ако 
проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка, без 
вклучен ДДВ, е над: 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 45 точка 3, прва 
реченица 

Договорните органи го прифаќаат 
следново како доволен доказ дека 
ниеден од случаите утврдени во 
ставовите 1 или 2 (а), (б), (в), (д), 
или (ѓ) не се однесува на 
економскиот оператор:  
(а) во случај на ставовите 1 и 2(а), 
(б) и (в), извадок од „судска 
евиденција“ или, доколку не 
постои таква евиденција, каков 
било документ издаден од 
надлежен судски или 
административен орган во 
земјата на потекло или во земјата 
од каде што доаѓа лицето кое 
прикажува дека ги исполнува овие 
барања;  
(б) во случај на став 2(д) или (ѓ), 
сертификат издаден од надлежен 
орган во односната земја-членка  

Член 147 став 2 (2) За докажување на својата 
лична состојба, економскиот 
оператор ги доставува следниве 
документи: 
- изјава на економскиот 
оператор дека во последните 5 
години не му била изречена 
правосилна пресуда за учество 
во злосторничка организација, 
корупција, измама или перење 
пари; 
- потврда дека не е отворена 
постапка за стечај од надлежен 
орган; 
- потврда дека не е отворена 
постапка за ликвидација од 
надлежен орган; 
- потврда за платени даноци, 
придонеси и други јавни 
давачки од надлежен орган од 
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 земјата каде економскиот 
оператор е регистриран, и 
- уверение дека со правосилна 
пресуда не му е изречена 
прекршочна санкција - забрана 
за вршење на професија, 
дејност или должност, односно 
привремена забрана за вршење 
одделна дејност. 
 

 Член 45 точка 3, втора 
реченица 

Кога земјата за која станува збор 
не издава такви документи или 
сертификати, или кога таквите 
документи или сертификати не ги 
опфаќаат сите случаи наведени 
во ставовите 1 и 2 (а), (б) и (в), 
тие може да се заменат со 
заверена изјава или, во земјите-
членки каде што нема правна 
одредба за заверена изјава, со 
изјава дадена од лицето пред 
надлежен судски или 
административен орган, нотар 
или надлежно професионално 
или трговско тело, во земјата на 
потекло или во земјата од каде 
што е лицето.  
 

Член 145 став 2 (2) Ако земјата во која е 
регистриран економскиот 
оператор не ги издава 
документите од член 147 став 2 
од овој закон, или ако тие не ги 
опфаќаат сите случаи од член 
147 од овој закон, договорниот 
орган прифаќа изјава што 
економскиот оператор ја 
заверува кај надлежен орган. 
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 Член 46 Од сите економски оператори кои 
сакаат да учествуваат во јавен 
договор може да се побара да го 
докажат нивното членство, како 
што е пропишано во земјата-
членка каде што се наоѓа нивното 
седиште, во еден од 
професионалните или трговски 
регистри или да достават 
заверена изјава или сертификат 
како што е пропишано во Анекс IX 
А за договори за јавни работи, во 
Анекс IX Б за договори за јавни 
стоки и Анекс IX В за договори за 
јавни услуги. 
Во постапките за доделување 
договори за јавни услуги, до 
степен до кој кандидатите или 
понудувачите мора да имаат 
конкретно овластување или да 
бидат членови на одредена 
организација за да можат да ја 
обезбедат услугата за која 
станува збор во нивната земја на 

Член 148 став 1 1) Договорниот орган бара секој 
економски оператор да достави 
документ за регистрирана 
дејност како доказ дека е 
регистриран како физичко или 
правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот 
на договорот за јавна набавка 
или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално 
здружение согласно со 
прописите на земјата каде што е 
регистриран. 
 

Тесктот на одредбата 
од законот е упростен 
заради поедноставна 
примена. Ефектот е ист 
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потекло, договорниот орган може 
да побара од нив да докажат дека 
имаат такво овластување или 
членство. 
 

 Член 47 точка 1 Економска и финансиска состојба 
1. Како општо правило, доказ за 
економската и финансиската 
ситуација на економските 
оператори може да биде една или 
повеќе од следниве референци: 
(а) соодветни банкарски извештаи 
или, кога е соодветно, доказ за 
релевантно професионално 
осигурување од ризик;  
(б) прикажување биланси на 
состојба или извадоци од биланси 
на состојба, во случаи кога 
објавувањето биланс на состојба 
е пропишано со законодавството 
на земјата во која е основан 
економскиот оператор;  
(в) извештај за вкупниот промет 
на претпријатието и, кога е 
соодветно, прометот во областа 
опфатена со договорот за 
максимум трите последни години 
за кои се расположливи ваквите 
информации, во зависност од 
датумот на кој е основано 
претпријатието или на кој 
економскиот оператор започнал 
со трговија, до степен до кој се 
расположливи податоците за 
прометот. 

Член 150 став 1 (1) Договорниот орган како 
доказ за економската и 
финансиската состојба на 
економските оператори може да 
бара еден или повеќе од 
следните документи: 
- соодветни изводи од банки; 
- доказ за релевантно 
осигурување за надомест при 
професионален ризик;  
- извештај за билансот на 
состојба заверен од надлежен 
орган, односно ревидиран 
биланс на сосотојба, или 
извадоци од извештајот за 
билансот на состојба, во случаи 
кога објавување на билансот на 
состојба е пропишано со закон 
во земјата каде економскиот 
оператор е регистриран, и 
- извод од целокупниот промет 
на претпријатието (податок од 
билансот на успех издаден од 
надлежен орган, односно 
ревидиран биланс на успех) 
и,онаму каде што е соодветно,  
од прометот во областа која се 
покрива со договорот за јавна 
набавка, и тоа најмногу за 
последните 3 финансиски 
години за кои се расположиви 
ваквите информации во 
зависност од датумот на кој 
претпријатието е основано или 
започнало со работа, и во 
зависност од достапноста на 
таквите информации. 
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 Член 47 точка 2, прва 
реченица 

Економскиот оператор, кога е 
соодветно и за одреден договор, 
може да се поткрепи на 
капацитетот на други субјекти, без 
оглед на правната природа на 
врските со тие субјекти. 
 

Член 151 став 1 (1) Економската и финансиската 
способност на економскиот 
оператор може да биде 
поддржана од друг субјект, без 
оглед на правните врски меѓу 
економскиот оператор и тој 
субјект. 
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 Член 47 точка 2, втора 
реченица 

Во таков случај, тој мора да 
докаже пред договорниот орган 
дека ќе ги има на располагање 
потребните ресурси, на пример, 
тие субјекти да основаат 
претпријатие за таа цел. 
 

Член 151 став 2 (2) Ако економскиот оператор ја 
докажува својата економска и 
финансиска способност 
повикувајќи се на поддршката 
од друг субјект согласно со став 
1 на овој член, тој е должен да 
ја докаже поддршката со 
валиден доказ дека тој субјект 
ќе му ги стави на располагање 
на економскиот оператор 
соодветните финансиски 
средства. Против субјектот кој ја 
обезбедува финансиската 
поддршка не смее да e 
изречена правосилна пресуда 
за учество во криминална 
организација, корупција, измама 
или за перење пари. 
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 Член 47 точка 3 Под истите услови, група 
економски оператори како што е 
пропишано во член 4 може да се 
потпре на капацитетите на 
учесници во групата или на други 
субјекти. 
 

Член 151 став 3 (3) Ако економски оператори 
поднесат групна понуда или 
пријава за учество, економската 
и финансиската состојба се 
докажува со земање предвид на 
ресурсите на сите членови на 
групата. Ако групата на 
понудувачи или кандидати 
настапува со финансиска 
поддршка од трет субјект, 
економската и финансиската 
состојба се утврдува согласно 
со став 2 на овој член. 
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 Член 47 точка 5 Доколку поради каква било 
валидна причина економскиот 
оператор не е во можност да ги 
достави референците кои ги бара 
договорниот орган, тој може да ја 
докаже својата економска и 
финансиска ситуација со кој било 
друг документ за кој договорниот 
орган смета дека е соодветен. 
 

Член 150 став 2 (2) Ако од која било оправдана 
причина економскиот оператор 
не е во можност да ги обезбеди 
документите што ги бара 
договорниот орган, тој може 
својата економска и финансиска 
состојба да ја докаже со други 
документи кои договорниот 
орган ги смета за соодветни, 
под услов тие да даваат реална 
слика за економската и 
финансиската состојба на 
економскиот оператор. 
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 Член 48 точка 2, прва 
реченица (аii), (в), (б),  
(ѕi), (ѕii), (г),(з)  

Доказ за техничките способности 
на економските оператори може 
да се достави на еден или повеќе 
од следниве начини во зависност 
од природата, квантитетот или 

Член 153 став 1 (1) Во постапките за 
доделување на договор за јавна 
набавка на стоки, техничката и 
професионалната способност 
на економскиот оператор може 
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значењето и употребата на 
работите, добрата или услугите: 
(а) (ii) листа на поважни испораки 
на стоки или услуги обезбедени 
во последните три години заедно 
со нивниот износ, датуми и 
вклучени корисници на стоките 
или услугите, јавни или приватни. 
Доказот за доставување на 
стоките и обезбедување на 
услугите се доставува: 
 
- кога корисникот бил договорен 
орган, во форма на сертификати 
издадени или потпишани од 
надлежниот орган, 
- кога корисникот бил приватен 
купувач, во форма на сертификат 
од купувачот или, доколку не 
постои таква форма, едноставна 
изјава од економскиот оператор 
(в) опис на техничките услови и 
мерки што ги користи 
доставувачот на стоки или 
обезбедувачот на услуги за да 
обезбеди квалитет и опис на 
условите на претпријатието за 
истражување и учење  
 
(б) индикација на вклучените 
техничари или технички органи, 
без оглед на тоа дали директно 
припаѓаат на претпријатието на 
економскиот оператор, особено 
оние што се одговорни за 
контрола на квалитет и, во случај 
на договори за јавни работи, оние 
што може да ги повика 
изведувачот за да ги извршат 
работите;  
 
(ѕ) во однос на стоките што треба 
да се достават: 
(i) примероци, опис и/или 
фотографии чија автентичност 
мора да биде заверена доколку го 
побара тоа договорниот орган;  
(ii) сертификати издадени од 
официјални институти или 
агенции за контрола на квалитет 
со реномирана компетентност за 
атестирање на сообразноста на 

да се докаже на еден или  на 
повеќе од следниве начини: 
- листа на главни испораки на 
понудувачите или кандидатите 
извршени во последните 3 
години, со вредности, датуми, 
купувачи (договорни органи или 
економски оператори); со 
обезбедување на потврда за 
извршени испораки издадени од 
примателите или, доколку такви 
потврди не можат да се 
обезбедат од причини вон 
контрола на економскиот 
оператор, само со негова изјава 
за извршени испораки; 
- опис на техничката 
опременост и оспособеност на 
економскиот оператор, мерки за 
осигурување на квалитет и 
негова опременост и 
оспособеност за испитување и 
истражување; 
- изјава за ангажиран технички 
персонал и технички органи без 
оглед на тоа дали тие 
непосредно му припаѓаат на 
економскиот оператор; 
- мостри, опис и/или 
фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија 
веродостојност економскиот 
оператор е должен да ја 
потврди доколку тоа го побара 
договорниот орган; 
- уверенија издадени од 
надлежни органи за контрола за 
квалитет со признаена 
компетентност, а кои ја 
тестираат погодноста на 
производите што јасно била 
утврдена со упатувањата кон 
спецификациите и стандардите; 
- во случај кога се набавуваат 
сложени стоки, или во 
исклучителни случаи за посебни 
намени се обезбедува проверка 
на производствените 
капацитети на економскиот 
оператор, или ако е тоа 
потребно и на неговите 
капацитети за проучување и 
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производите, јасно 
идентификувана со референците 
на спецификациите или на 
стандардите.  
 (г) кога производите или услугите 
што треба да се обезбедат се 
сложени или во посебни случаи 
се потребни за конкретна цел, 
договорните органи или надлежен 
официјален орган во нивно име 
од земјата во која е основан 
доставувачот или обезбедувачот 
на услуги, предмет на согласност 
на таквиот орган, вршат проверка 
на производствените капацитети 
на доставувачот или техничките 
капацитети на обезбедувачот на 
услуги и, доколку е потребно, 
проверка на инструментите за 
истражување и учење што ги има 
на располагање и на мерките што 
ги применува за контрола на 
квалитет;  
(з) индикација на делот од 
договорот што има намера 
обезбедувачот на услуги да го 
даде на подизведувач;  
 

истражување, како и на мерките 
за контрола на квалитетот, која 
ја спроведува договорниот 
орган или во негово име ја 
спроведува надлежен орган во 
земјата во која економскиот 
оператор е регистриран, и 
- известување за елементите на 
договорот кој економскиот 
оператор има намера да ги 
отстапи на подизведувач. 
 

 Член 48 точка 2, прва 
реченица (аii), (д), (б), 
(е), (ж), (г) 

(а)  
(i) листа на работи извршени во 
последните пет години заедно со 
сертификати за задоволително 
извршување на најзначајните 
работи. Во овие сертификати е 
наведена вредноста, датумот и 
местото на извршување на 
работите и се наведува дали 
работите биле извршени во 
согласност со трговските прописи 
и дали биле прописно завршени. 
Кога е соодветно, надлежниот 
орган ги поднесува овие 
сертификати директно со 
договорниот орган;  
(ii) листа на поважни испораки на 
стоки или услуги обезбедени во 
последните три години заедно со 
нивниот износ, датуми и вклучени 
корисници на стоките или 
услугите, јавни или приватни.  
Доказот за доставување на 
стоките и обезбедување на 

Член 153 став 2 (2) Во постапките за 
доделување на договор за јавна 
набавка на услуги, техничката и 
професионалната способност 
на економскиот оператор можат 
да се докажат на еден или  на 
повеќе од следниве начини: 
-листа на главни услуги на 
понудувачите или кандидатите 
извршени во последните 3 
години, со вредности, датуми, 
купувачи (договорни органи или 
економски оператори); со 
обезбедување на потврда за 
извршени услуги издадени од 
примателите или, доколку такви 
потврди не можат да се 
обезбедат од причини вон 
контрола на економскиот 
оператор, само со негова изјава 
за извршени услуги; 
-образовни и професионални 
квалификации на економскиот 
оператор или на неговиот 
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услугите се доставува: 
- кога корисникот бил договорен 
орган, во форма на сертификати 
издадени или потпишани од 
надлежниот орган, 
- кога корисникот бил приватен 
купувач, во форма на сертификат 
од купувачот или, доколку не 
постои таква форма, едноставна 
изјава од економскиот оператор;  
(д) едукативните и 
професионалните квалификации 
на обезбедувачот на услуги или 
на изведувачот и/или 
квалификациите на раководниот 
персонал на претпријатието, 
особено на лицето или лицата 
одговорни за обезбедување на 
услугите или за управување со 
работата;  
(б) индикација на вклучените 
техничари или технички органи, 
без оглед на тоа дали директно 
припаѓаат на претпријатието на 
економскиот оператор, особено 
оние што се одговорни за 
контрола на квалитет и, во случај 
на договори за јавни работи, оние 
што може да ги повика 
изведувачот за да ги извршат 
работите;  
(е) извештај за просечната 
годишна работна сила на 
обезбедувачот на услуги или 
изведувачот и за бројот на 
раководен персонал за 
последните три години;  
(ж) извештај за инструментите, 
постројката или техничката 
опрема што ги има на 
располагање обезбедувачот на 
услуги или изведувачот за 
реализација на договорот;  
(г) кога производите или услугите 
што треба да се обезбедат се 
сложени или во посебни случаи 
се потребни за конкретна цел, 
договорните органи или надлежен 
официјален орган во нивно име 
од земјата во која е основан 
доставувачот или обезбедувачот 
на услуги, предмет на согласност 

стручен кадар, и особено на 
лицата кои се одговорни за 
давање на конкретната услуга; 
-изјава за ангажиран технички 
персонал и технички органи без 
оглед на тоа дали тие 
непосредно му припаѓаат на 
економскиот оператор; 
-изјава на економскиот оператор 
за просечниот годишен број на 
вработени и за бројот на 
раководен кадар во последните 
три години; 
-изјава за техничката 
опременост и оспособеност на 
економскиот оператор и за 
другите потенцијали со кои тој 
располага за извршување на 
конкретните услуги и 
обезбедување на квалитет; 
-во случај кога се набавуваат 
сложени услуги, или во 
исклучителни случаи за посебни 
намени, се обезбедува 
проверка на производствените 
капацитети на економскиот 
оператор, или ако е тоа 
потребно и на неговите 
капацитети за проучување и 
истражување, како и на мерките 
за контрола на квалитетот, која 
ја спроведува договорниот 
орган или во негово име ја 
спроведува надлежен орган во 
земјата во која економскиот 
оператор е регистриран, и 
-известување за елементите на 
договорот кој економскиот 
оператор има намера да ги 
отстапи на подизведувач. 
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на таквиот орган, вршат проверка 
на производствените капацитети 
на доставувачот или техничките 
капацитети на обезбедувачот на 
услуги и, доколку е потребно, 
проверка на инструментите за 
истражување и учење што ги има 
на располагање и на мерките што 
ги применува за контрола на 
квалитет;  
 

 Член 48 точка 2 прва 
реченица (аi), (д), (б), 
(е), (в), (з) 

(а)  
(i) листа на работи извршени во 
последните пет години заедно со 
сертификати за задоволително 
извршување на најзначајните 
работи. Во овие сертификати е 
наведена вредноста, датумот и 
местото на извршување на 
работите и се наведува дали 
работите биле извршени во 
согласност со трговските прописи 
и дали биле прописно завршени. 
Кога е соодветно, надлежниот 
орган ги поднесува овие 
сертификати директно со 
договорниот орган;  
(д) едукативните и 
професионалните квалификации 
на обезбедувачот на услуги или 
на изведувачот и/или 
квалификациите на раководниот 
персонал на претпријатието, 
особено на лицето или лицата 
одговорни за обезбедување на 
услугите или за управување со 
работата;  
(б) индикација на вклучените 
техничари или технички органи, 
без оглед на тоа дали директно 
припаѓаат на претпријатието на 
економскиот оператор, особено 
оние што се одговорни за 
контрола на квалитет и, во случај 
на договори за јавни работи, оние 
што може да ги повика 
изведувачот за да ги извршат 
работите;  
(е) извештај за просечната 
годишна работна сила на 
обезбедувачот на услуги или 
изведувачот и за бројот на 

Член 153 став 3 (3) Во постапките за 
доделување на договор за јавна 
набавка на работи, техничката и 
професионалната способност 
на економскиот оператор можат 
да се докажат на еден или на 
повеќе од следниве начини: 
- листа на работи кои се 
извршени во последните 5 
години со приложување на 
потврда за задоволителна 
изведба на најважните работи; 
потврди вклучувајќи вредност, 
време и локација на 
изведување на работите и 
наводи дали работите се 
изведени согласно со правилата 
на деловно работење и дали се 
прописно завршени; 
- образовни и професионални 
квалификации на економскиот 
оператор или на неговиот 
раководен кадар, и особено на 
лицата кои се одговорни за 
извршување на конкретните 
работи; 
- изјава за ангажиран технички 
персонал и технички органи, 
особено оние задолжени за 
контрола на квалитет, без оглед 
на тоа дали тие непосредно му 
припаѓаат на економскиот 
оператор; 
- изјава на економскиот 
оператор за просечниот 
годишен број на вработени и за 
бројот на технички кадар во 
последните три години; 
- изјава за техничката опрема 
која економскиот оператор ја 
има на располагање за 
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раководен персонал за 
последните три години;  
(в) опис на техничките услови и 
мерки што ги користи 
доставувачот на стоки или 
обезбедувачот на услуги за да 
обезбеди квалитет и опис на 
условите на претпријатието за 
истражување и учење;  
(з) индикација на делот од 
договорот што има намера 
обезбедувачот на услуги да го 
даде на подизведувач 

изведување на конкретните 
работи, и 
- известување за елементите на 
договорот кој економскиот 
оператор има намера да ги 
отстапи на подизведувач. 
 

 Член 48 точка 3, прва 
реченица 

Економскиот оператор, кога е 
соодветно и за одреден договор, 
може да се поткрепи на 
капацитетот на други субјекти, без 
оглед на правната природа на 
врските со тие субјекти.  

 Член 154 став 1 (1) Техничката и 
професионалната способност 
на економскиот оператор можат 
да бидат поддржани од друг 
субјект, без оглед на правните 
врски меѓу економскиот 
оператор и тој субјект. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 48 точка 3, втора 
реченица 

Економскиот оператор, кога е 
соодветно и за одреден договор, 
може да се поткрепи на 
капацитетот на други субјекти, без 
оглед на правната природа на 
врските со тие субјекти.  

Член 154 став 2 (2) Ако економскиот оператор ја 
докажува својата техничка или 
професионална способност 
повикувајќи се на поддршката 
од друг субјект согласно со став 
1 на овој член, тој е должен да 
ја докаже поддршката со 
валиден доказ дека тој субјект 
ќе му ги стави на располагање 
на економскиот оператор 
соодветните технички и 
професионални ресурси. 
Против субјектот кој ја 
обезбедува финансиската 
поддршка не смее да e 
изречена правосилна пресуда 
за учество во криминална 
организација, корупција, измама 
или за перење пари. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 48 точка 4, Под истите услови, група 
економски оператори, како што е 
пропишано во член 4, може да се 
потпрат на способностите на 
учесници во групата или на други 
субјекти. 
 

Член 154 став 3 (3) Ако економски оператори 
поднесат групна понуда или 
пријава за учество, техничката и 
професионалната способност 
се докажува со земање предвид 
на ресурсите на сите членови 
на групата. Ако групата на 
понудувачи или кандидати 
настапува со техничка или 
професионална поддршка од 
трет субјект, или трети субјекти, 
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техничката и професионалната 
способност се утврдуваат 
согласно со став 2 на овој член. 
 

 Член 49 прва реченица Доколку договорните органи 
бараат сертификат издаден од 
независни тела за атестирање на 
придржувањето на економскиот 
оператор кон одредени стандарди 
за гаранција на квалитетот, тие ги 
посочуваат системите за 
гаранција на квалитет засновани 
на релевантната серија европски 
стандарди овластени од телата 
кои се придржуваат кон серијата 
европски стандарди за 
сертификација  

Член 155 став 1 (1) Кога се бара поднесување на 
сертификати издадени од 
независни институции со кои се 
потврдува дека економскиот 
оператор се придржува до 
одредени стандарди за 
гаранција на квалитет, 
договорниот орган ги посочува 
системите за квалитет 
засновани врз релевантните 
европски или меѓународни 
стандарди. 
 

Во оваа фаза од 
односите на РМ со ЕУ 
не е можно повикување 
само на стандарди од 
земјите - членки, туку и 
од други меѓународни 
стандарди  

Делумна усогласеност  

 Член 49 втора 
реченица 

Тие ги признаваат 
еквивалентните сертификати од 
телата основани во други земји-
членки  

Член 156 став 1  (1) Според принципот за заемно 
признавање, договорниот орган 
ги прифаќа еквивалентните 
сертификати издадени од 
институции основани во земјите 
членки на Европската унија. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 49 трета 
реченица 
 

Тие, исто така, прифаќаат од 
економските оператори други 
докази за еквивалентни мерки за 
гаранција на квалитетот.  

Член 157 став 1 (1) Ако економскиот оператор 
нема сертификат за систем за 
квалитет каков што бара 
договорниот орган, договорниот 
орган ги прифаќа сите други 
докази што ќе ги поднесе 
економскиот оператор под 
услов поднесените докази да 
потврдуваат гарантирање на 
соодветно ниво на квалитет. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 50 прва реченица Во случаите наведени во член 
48(2)(ѓ), доколку договорните 
органи бараат сертификат 
издаден од независни тела за 
атестирање на придржувањето на 
економскиот оператор кон 
одредени стандарди за 
управување со животната 
средина, тие ја посочуваат 
Програмата за управување со 
животната средина и ревизија на 
Заедницата или стандардите за 
управување со животна средина 
засновани на релевантните 
европски или меѓународни 
стандарди овластени од телата 
кои се придржуваат кон 

Член 158 став 1 (1) Ако договорниот орган бара 
почитување на одредени 
стандарди за управување со 
животната средина, тој се 
повикува на: 
-Шемата за управување со 
животната средина и ревизија 
на Заедницата (EMAS), или 
-стандардите за управување со 
животната средина засновани 
на релевантните европски или 
меѓународни стандарди 
потврдени од институции за 
акредитација или оценување на 
сообразност или од 
релевантните европски или 
меѓународни тела акредитирани 

 Потполна усогласеност  



 212 

законодавстото на Заедницата 
или кон меѓународните стандарди 
за сертификација  

за сертификација. 

 Член 50 втора 
реченица 

Тие ги признаваат 
еквивалентните сертификати од 
телата основани во други земји-
членки  

Член 159 став 1  (1) Според принципот за заемно 
признавање, договорниот орган 
ги прифаќа еквивалентните 
сертификати издадени од 
институции основани во земјите 
членки на Европската унија. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 50 трета 
реченица 

Тие, исто така, прифаќаат од 
економските оператори други 
докази за еквивалентни мерки за 
управување со животната 
средина  

Член 160 став 1  
 
 
 
 
 

(1) Ако економскиот оператор 
нема сертификат за управување 
со животната средина каков што 
бара договорниот орган, 
договорниот орган ги прифаќа 
сите други докази што ќе ги 
поднесе економскиот оператор 
под услов поднесените докази 
да потврдуваат гарантирање на 
соодветно ниво на заштита на 
животната средина. 

 Потполна усогласеност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Член 53 точка 1 примената на националните 
закони, регулативи или 
административни одредби за 
надоместувањето за одредени 
услуги, критериумите на кои 
договорните органи ќе го 
базираат доделувањето на јавни 
договори се: 
(a) кога договорот се доделува на 
економски најповолната понуда 
од гледиште на договорниот 
орган, различни критериуми 
поврзани со предметот на јавниот 
договор за кој станува збор, на 
пример, квалитет, цена, технички 
способности, естетски и 
фунцкионални карактеристики, 
еколошки карактеристики, 
оперативни трошоци, 
економичност, постпродажни 
услуги и техничка помош, датум 
на испорака и период на испорака 
или период за завршување, или 
(б) само најниската цена 

Член 162 став 1  (1) Критериум за доделување на 
договор за јавна набавка може 
да биде: 
- економски најповолната 
понуда или 
- најниската цена. 
 

Елементите на 
критериумот економски 
најповолна понуда 
дадени во точка 1(а) се 
соодветно обработени 
во член 163 став 3 од 
законот. Затоа се 
смета дека одредбата 
е целосно усогласена 
со соодветната 
одредба од 
Директивата 

Потполна усогласеност  

 Член 53 точка 2, прва 
реченица 

2. Без да се попречи примената 

на одредбите од третиот став, во 

случајот од став 1(а) договорниот 

орган го специфицира во 

известувањето за договор или во 

Член 163 став 3 и став  
4 

(3) Елементите на критериумот 
економски најповолна понуда, 
како и максималниот број на 
бодови за секој елемент 
одделно мора јасно да се 
дефинирани во огласот за 
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договорните документи или, во 

случај на конкурентен дијалог, во 

описниот документ, релативниот 

коефициент што го дава за секој 

од критериумите поставени за да 

се одреди економски 

најповолната понуда. 

доделување на договорот за 
јавна набавка, конкретно да се 
поврзани со предметот на 
договорот за јавна набавка, и 
откако ќе бидат утврдени, не 
можат да се менуваат за целото 
времетраење на постапката за 
доделување на договорот за 
јавна набавка. 
(4) Договорниот орган е должен 
во тендерската документација 
да даде објаснување како ќе ги 
вреднува и применува 
елементите на критериумот 
економски најповолна понуда. 
 
 

 Член 54 точка 2 прва 
реченица 

2. Во постапка на отворен повик, 
ограничен повик или постапка со 
непосредно спогодување во 
случајот од член 30(1)(а), 
договорните органи може да 
одлучат дека доделувањето јавен 
договор ќе се врши преку 
електронска аукција кога 
тендерските спецификации може 
да се утврдат со прецизност. 
 
 
 

Член 64 став 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 68 став 2 

(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, договорниот орган може 
да спроведе електронска 
аукција како дополнителна 
фаза, при што тоа го објавува 
во огласот за доделување на 
договор за јавна набавка и во 
тендерската документација. 
 
 
 
 
 
 
(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, договорниот орган може 
да спроведе електронска 
аукција како дополнителна 
фаза, при што тоа го објавува 
во огласот за доделување на 
договор за јавна набавка и во 
тендерската документација. 

Делот за ограничената 
постапка е соодветно 
транспониран во 
членовите што ја 
регулираат оваа 
постапка во законот. 
Делот за тендерските 
спецификации е 
опфатен во наредните 
членови што ја 
регулираат 
електронската аукција 
 
 
И покрај различната 
содржина на одредбата 
од законот и одредбата 
од Директивите, се 
постигнува истиот 
ефект 

Потполна усогласеност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Член 54 точка 3 3. Договорните органи кои ќе 

одлучат да одржат електронска 

аукција го наведуваат овој факт 

во известувањето за договор. 

Член 121 став 2 (2) Договорниот орган го 
наведува користењето на 
електронска аукција во огласот 
за доделување на договор за 
јавна набавка и во тендерската 
документација. 

 Потполна усогласеност  

 Член 54 точка 3 
 

Договорните органи кои ќе 
одлучат да одржат електронска 
аукција го наведуваат овој факт 
во известувањето за договор. 
Меѓу другото, спецификациите ги 
содржат и следниве детали: 
(а) карактеристиките чии 

Член 124  (1) Ако договорниот орган 
користи електронска аукција, 
должен е во тендерската 
документација да ги вклучи: 
- делот на понудата кој ќе биде 
предмет на електронска аукција, 
под услов истиот да може да се 
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вредности ќе бидат предмет на 
електронска аукција, под услов 
таквите карактеристики да можат 
да бидат квантификувани и 
изразени во цифри или проценти;  
(б) сите лимити на вредности кои 
може да се поднесат, бидејќи тие 
се резултат на спецификациите 
поврзани со предметот на 
договорот;  
(в) информациите кои ќе им бидат 
достапни на понудувачите во 
текот на електронската аукција и, 
кога е соодветно, кога ќе им бидат 
достапни;  
(г) релевантните информации за 
процесот на електронска аукција;  
(д) усповите во кои понудувачите 
ќе можат да поднесуваат понуди 
и, особено, минималните разлики 
кои би биле потребни при 
доставувањето понуди, во случаи 
кога е соодветно;  
(ѓ) релевантните информации за 
електронската опрема што се 
употребува и аранжманите и 
техничките спецификации за 
поврзување. 

Договорните субјекти кои ќе 

одлучат да одржи електронска 

аукција го наведуваат фактот во 

известувањето што се користи 

како инструмент за повик за 

прибирање понуди. 

определи и изрази во бројки или 
проценти; 
- ограничувањата на вредноста 
до кои може да се подобрува 
делот од став 1 алинеја 1 на 
овој член, во согласност со 
техничките спецификации на 
предметот на договорот; 
- информациите кои ќе им бидат 
достапни на понудувачите во 
текот на електронската аукција 
и кога овие информации ќе им 
бидат достапни; 
- соодветни информации за 
спроведувањето на електронска 
аукција; 
- условите под кои понудувачите 
ќе можат да наддаваат, а 
особено минималните разлики 
кои се дозволени во процесот 
на негативно наддавање, 
доколку е потребно, и 
- соодветни информации за 
електронските средства што се 
користат и техничките услови за 
поврзување. 
 

 Член 54 точка 4 Пред да се продолжи со 
електронска аукција, договорните 
органи вршат целосна евалуација 
на понудите во согласност со 
поставениот 
критериум/критериуми за 
доделување договор и со 
коефициентите дадени за тие 
критериуми. 

Член 125 став 1  (1) Пред да започне со 
електронска аукција, 
договорниот орган врши 
целосна евалуација на 
способноста и на првичните 
понуди на понудувачите 
согласно со условите и 
критериумите од тендерската 
документација. 

 Потполна усогласеност  

 Член 54 точка 4, втора 
реченица 
 

Сите понудувачи кои поднеле 
прифатливи понуди истовремено 
се повикуваат електронски да 
поднесат нови цени и/или нови 
вредности; 

Член 125 став 2 (2) Договорниот орган ги 
поканува сите понудувачи кои 
поднеле прифатливи понуди да 
достават нови цени или нови 
вредности за делот на понудата 
кој е предмет на електронска 
аукција. Поканата истовремено 
се доставува до сите 
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понудувачи по електронски пат  
 
 
 

 Член 54 точка 4, трета 
реченица 

повикот ги содржи сите 
релевантни информации за 
индивидуалното поврзување со 
електронската опрема што се 
користи и се наведува датумот и 
времето на почетокот на 
електронската аукција.  
 

Член 125 став 3  (3) Во поканата се наведува 
датумот и времето на 
започнување на аукцијата, 
начинот на спроведување на 
аукцијата, како и сите потребни 
информации за поврзување со 
електронските средства што се 
користат. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 54 точка 4, 
четврта реченица 

Електронската аукција може да се 
одржи во повеќе последователни 
фази  

Член 126 став 2 (2) Електронската аукција се 
спроведува во неколку 
последователни кругови. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 54 точка 4, петта 
реченица 

Електронската аукција не може да 
започне порано од два дена по 
датумот на кој е испратена 
поканата за учество на тендер. 

Член 125 став  5  (5) Електронското негативно 
наддавање може да започне 
најрано два дена од датумот на 
кој се испратени поканите за 
учество на електронската 
аукција. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 54 точка 5, прва 
реченица 
 

Кога договорот треба да се 
додели врз основа на економски 
најповолната понуда, повикот е 
придружен со резултатот од 
целосна евалуација на 
релевантниот понудувач, 
спроведена во согласност со 
коефициентите утврдени во 
првиот потстав од член 53(2). 

Член 125 став 4 (4) Ако критериумот за 
доделување на договорот е 
економски најповолна понуда, 
во поканата се наведува и 
исходот од целосната 
евалуација на соодветната 
првична понуда на понудувачот 
до кој се испраќа поканата. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 54 точка 6, прва, 
втора трета реченица 

Во текот на секоја фаза на 
електронската аукција, 
договорните органи веднаш ги 
пренесуваат до сите понудувачи 
информациите кои во најмала 
мера се доволни за да им се 
овозможи на понудувачите да го 
дознаат својот релативен ранг во 
секој момент. Тие, исто така, 
може да пренесат и други 
информации за други поднесени 
цени или вредности, под услов да 
е наведено тоа во 
спецификациите. Исто така, во 
секое време може да го објават 
бројот на учесници во таа фаза на 
аукцијата. 

Член 127 став 1  (1) За време на секој круг од 
електронската аукција, 
договорниот орган на сите 
понудувачи им ги доставува 
информациите потребни да 
утврдат како се рангирани во 
секое време. Договорниот орган 
може да им доставува и други 
информации во врска со: 
 - бројот на учесници во 
соодветниот круг од 
електронската аукција, и 
- новите цени или вредности 
што биле поднесени во 
соодветниот круг од 
електронската аукција од 
другите понудувачи, под услов 
тендерската документација да 
предвидува таква можност. 
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 Член 54 точка 6, 
четврта реченица 

Меѓутоа, во ниеден случај не 
смеат да го откријат идентитетот 
на понудувачите во ниедна фаза 
од електронската аукција. 
 

Член 127 став 2 (2) При спроведување на 
круговите од електронската 
аукција, договорниот орган не 
смее да го открие идентитетот 
на понудувачите. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 54 точка 7 Договорните органи кои ја 
затвораат електронска аукција на 
еден или повеќе од следниве 
начини: 
(а) го наведуваат однапред 
утврдениот датум и време во 
поканата за учество на аукција;  
(б) кога ќе прекинат да добиваат 
нови цени или нови вредности кои 
ги исполнуваат условите за 
минимални разлики. Во тој случај, 
договорните органи го наведуваат 
во поканата за учество на аукција 
периодот што ќе дозволат да 
помине по приемот на последната 
апликација пред да ја затворат 
електронската аукција;  
(в) кога ќе завршат сите фази на 
аукцијата однапред утврдени во 
поканата за учество на аукција. 
Кога договорните органи ќе 
одлучат да ја затворат 
електронската аукција во 
согласност со потстав (в), по 
можност во комбинација со 
аранжманите утврдени во потстав 
(б), во поканата за учество во 
аукцијата се наведува 
временскиот распоред за секоја 
фаза на аукцијата  

Член 128 став 1 (1) Електронската аукција се 
затвора на еден или повеќе од 
следните начини: 
- во однапред утврдено време 
за кое понудувачите биле 
известени во поканата од член 
125 став 2 од овој закон; 
- кога бројот на кругови, утврден 
во поканата од член 125 став 2 
од овој закон е исполнет, при 
што поканата, исто така, содржи 
временска рамка за секој круг, 
или 
- кога ќе престанат да се 
добиваат нови цени или нови 
вредности кои ги задоволуваат 
барањата во врска со 
минималните разлики при што 
договорниот орган во поканата 
го наведува времето што ќе 
биде дозволено да помине по 
добивање на последната 
понуда, а пред затворање на 
електронската аукција. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 54 точка 8, прва 
реченица 

По затворање на електронската 
аукција, договорните органи го 
доделуваат договорот во 
согласност со член 53 и врз 
основа на резултатите од 
електронската аукција. 
 

Член 128 став 2 (2) Договорниот орган го 
доделува договорот за јавна 
набавка согласно со член 164 
од овој закон, а врз основа на 
резултатите добиени по 
затворањето на електронската 
аукција. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 54 точка 8, втора 
реченица 

Договорните органи не смеат да 

ја водат неправилно 

електронската аукција и не смеат 

да ја користат за спречување, 

Член 122 став 1  (1) Договорниот орган не смее 
да користи електронска аукција 
со цел да ја попречи, ограничи 
или наруши конкуренцијата или 
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ограничување или нарушување на 

конкуренцијата или за промена на 

предметот на договорот во однос 

на предметот што е наведен во 

известувањето за договор и 

дефиниран во спецификацијата. 

да го измени предметот на 
договорот за јавна набавка 
утврден во огласот за 
доделување на договор за јавна 
набавка и во тендерската 
документација. 
 

 Член 55 точка 1 Доколку за даден договор 

понудите се чинат невообичаено 

ниски во врска со стоките, 

работите или услугите, 

договорниот субјект, пред да 

може да ги одбие тие понуди, 

бара во писмена форма детали за 

составните елементи на понудата 

кои ги смета за релевантни  

Член 165 став 1 1) Доколку одделна понуда 
содржи невообичаено ниска 
цена која значително отстапува 
од проценетата вредност на 
стоките, услугите или работите 
предмет на договорот за јавна 
набавка, договорниот орган од 
понудувачот бара во писмена 
форма и пред одбивање на 
понудата, детали околу 
понудата за кои смета дека се 
важни, и ги проверува доказите 
што биле доставени за 
оправдување на цената на 
понудата. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 55 точка 1, втора 
реченица 
 

Овие детали особено може да се 
во врска со следново: 
(a) економијата на градежниот 
метод, производствениот процес 
или обезбедените услуги;  
(б) избраните технички решенија 
и/или исклучително поволните 
услови што му се достапни на 
понудувачот за извршување на 
договорот, обезбедување на 
услугите или доставување на 
стоките;  
(в) оригиналноста на работите, 
стоките или услугите предложени 
од понудувачот;  
(г) усогласеноста со одредбите за 
заштита на работници и услови за 
работа што се во сила на местото 
каде што ќе се изршува работата, 
услугата или доставата на стоки;  

(д) можноста на понудувачот да 

добие државна помош. 

Член 165 став 2 (2) Договорниот орган ги зема 
предвид доказите што ги 
доставил понудувачот согласно 
со став 1 на овој член, особено 
во однос на:  
- економската основа за 
формирање на цената којашто 
го одразува производствениот 
процес или дадените услуги; 
- избраните технички решенија 
или кои било други особено 
поволни услови кои 
понудувачот ги има на 
располагање за извршување на 
работите, или за 
обезбедувањето на стоките или 
услугите; 
- оригиналноста на стоките, 
услугите или работите понудени 
од страна на понудувачот; 
- почитување на прописите за 
заштитата при работа и 
работните услови при 
извршувањето на работите, 
обезбедувањето на услугите 
или доставувањето на стоките, 
и 
- можноста понудувачот да 
користи државна помош. 

 Потполна усогласеност  
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 Член 55 точка 3, прва 
реченица 

Кога договорнот орган ќе утврди 
дека понудата е невообичаено 
ниска, бидејќи понудувачот 
користи државна помош, понудата 
може да се одбие единствено врз 
таа основа само по консултација 
со понудувачот и кога 
понудувачот не може да докаже, 
во разумен рок поставен од 
договорниот орган, дека законски 
му е доделена помошта за која 
станува збор  

Член 166 став 1 (1) Ако договорниот орган 
утврди дека цената на понудата 
е невообичаено ниска, бидејќи 
понудувачот добил државна 
помош, понудата може да биде 
одбиена по тој основ ако, по 
барање на дополнителни 
појаснувања, понудувачот не 
докажал во рок од три дена од 
денот на приемот на барањето, 
дека државната помош била 
законски доделена. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 55 точка 3, втора 
реченица 

Кога договорниот орган ќе ја 
одбие понудата во ваков случај, 
тој ја известува Комисијата. 

Член 166 став 2  (2) Кога договорниот орган 
одбил понуда врз основа на 
став 1 на овој член, должен е да 
испрати известување до Бирото. 
 

Целосна транспозиција 
на оваа одредба од 
Директивата во оваа 
фаза од развојот на 
односите на РМ со ЕУ 
не е можна. Сега се 
оди со ова решение да 
се известува Бирото, а 
подоцна Бирото ќе 
може да ја преземе 
обврската за 
известување на 
Комисијата 

Делумна усогласеност  

 Член 67 точка 2 2. Овој наслов се применува за: 
(a) конкурси за идејни решенија 
организирани како дел од 
постапката која води кон 
доделување јавен договор за 
услуги;  
(б) конкурси за идејни решенија со 
награди и/или плаќање за 
учесниците. 

Член 105 став 1 (1) Договорниот орган 
спроведува конкурс за избор на 
идејно решение согласно со 
член 21 став 3 од овој закон, 
како посебна постапка со 
доделување награди, или како 
дел од постапката за 
доделување на договор за јавна 
набавка на услуги. 

 Потполна усогласеност  

 Член 71 точка 1 
 
 

1. Член 42(1), (2) и (4) се 
применува на сите видови 
комуникација во врска со конкурси 

Член 109 став 1 (1) Ако договорниот орган бара 
од економските оператори 
плановите или проектите да ги 
испратат со користење на 
електронски средства, 
соодветно се применуваат 
членовите 60 и 61 од овој закон. 

 Потполна усогласеност  

 Член 71 точка 2 
 

2. Со комуникацијата, размената 

и чувањето информации се 

обезбедува дека се зачувува 

интегритетот и доверливоста на 

сите информации пренесени од 

Член 108 став 2 (2) Содржината на поднесените 
планови и проекти е доверлива 
до истекот на крајниот рок за 
нивно поднесување. 
 

 Потполна усогласеност  
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учесниците во конкурсот и дека 

жири-комисијата ја дознава 

содржината на плановите и 

проектите само по истекот на 

временскит рок за нивно 

поднесување. 

 Член 72 втора 
реченица 
 

Во секој случај, бројот на 
кандидати повикани да 
учествуваат е доволен за да се 
обезбеди вистинска конкуренција. 
 

Член 110 став 2 (2) Бројот на избрани учесници 
мора да биде доволен за да се 
обезбеди вистинска 
конкуренција. 

 Потполна усогласеност  

 Член 73 прва реченица 
 

Жирито се состои само од 
физички лица, независни од 
учесниците на конкурсот. 
 

Член 111 став 1 втора 
реченица 

Жири комисијата е составена од 
најмалку 3 членови кои се 
независни од учесниците и се 
лица со соодветни 
професионални квалификации и 
искуство во таа област. 

 Потполна усогласеност  

 Член 73 втора 
реченица 
 

Онаму каде што се бара 
конкретна професионална 
квалификација од учесниците на 
конкурсот, барем една третина од 
неговите членови мора да ја 
имаат истата квалификација или 
еквивалентна на неа. 
 

Член 111 став 2 (2) Ако од учесниците на 
конкурсот се бара посебна 
стручна квалификација, 
најмалку третина од членовите 
на жири комисијата мора да 
имаат исти или соодветни 
стручни квалификации како 
учесниците. 

 Потполна усогласеност  

 Член 74 точка 1 
 
 

1. Жирито е независно во своите 
одлуки или мислења. 
 

Член 112 став 2 (2) Жири комисијата е 
самостојна во донесувањето на 
своите одлуки. 

 Потполна усогласеност  

 Член 74 точка 2 
 
 

2. Жири-комисијата ги разгледува 
плановите и проектите поднесени 
од кандидатите анонимно и 
единствено врз основа на 
критериумите наведени во 
известувањето за конкурс. 
 

Член 111 став 1 прва 
реченица 
 
 
 
 
Член 113 став 1 

(1) Оценувањето на плановите 
или проектите поднесени на 
конкурсот за избор на идејно 
решение го врши жири комисија 
избрана од договорниот орган.  
(1) Жири комисијата ги оценува 
поднесените планови и проекти 
врз основа на критериумите за 
оценување наведени во 
огласот. 

 Потполна усогласеност 
 
 
 
 
 
 

 

 Член 74 точка 3 3. Таа ги евидентира оцените за 
проектите во извештај што го 
потпишуваат нејзините членови и 
се подготвува врз основа на 
вредноста на секој проект, а 
содржи и забелешки и точки за 
кои можеби е потребно 
дообјаснување. 
 

Член 113 став 2 (2) Жири комисијата поднесува 
извештај до договорниот орган 
и до учесниците потпишан од 
сите нејзини членови, во кој е 
претставено рангирањето на 
плановите или проектите врз 
основа на нивната квалитативна 
оценка и конкретните 
забелешки, како и, доколку е 
потребно, листа на прашања 
што треба да се разјаснат. 

 Потполна усогласеност  
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 Член 74 точка 4 
 

4. Анонимноста мора да се 
почитува сè додека жири-
комисијата не донесе мислење 
или одлука. 
 

Член 112 став 1 (1) Анонимноста на учесниците 
мора да се запази пред жири 
комисијата сè додека таа не 
донесе мислење или одлука. 

 Потполна усогласеност  

 Член 74 точка 5 
 

5. Доколку има потреба, 
кандидатите може да се повикаат 
да ги одговорат прашањата што 
ги евидентирала жири-комисијата 
во записникот за да се разјаснат 
кои било аспекти на проектите. 
 

Член 114  став 1 (1) Жири комисијата може да ги 
повика учесниците на конкурсот 
да одговорат на прашањата од 
член 113 став 2 од овој закон, 
заради разјаснување на сите 
аспекти што се однесуваат на 
предложениот план или проект. 

 Потполна усогласеност  

 Член 74 точка 6 
 

6. Комплетниот записник се 
подготвува со дијалог меѓу 
членовите на жири-комисијата и 
кандидатите 

Член 114  став 2 (2) Жири комисијата води 
записник од дискусиите што се 
воделе согласно со одредбите 
од  став 1 на овој член. 

 Потполна усогласеност  

 Анекс VI точка 1(а) и 
(б) 

1. (а) под „техничка 
спецификација“, во случај на 
договори за јавни работи, значи 
целокупноста на техничките 
услови кои се вклучени конкретно 
во тендерските документи, со кои 
се дефинираат карактеристиките 
потребни од материјал, производ 
или стока и се овозможува 
материјалот, производот или 
стоката да бидат опишани на 
таков начин што ќе ја исполнат 
целта што ја планирал 
договорниот субјект. Овие 
карактеристики го вклучуваат 
нивото на резултати на полето на 
животната средина, дизајн за сите 
услови (вклучувајќи пристапност 
за хендикепирани лица) и 
процена на сообразноста, 
резултати, безбедност или 
димензии, вклучувајќи ги 
постапките за гарантирање на 
квалитетот, терминологија, 
симболи, тестирање и методи за 
тестирање, пакување, 
означување и етикетирање и 
производствени процеси и 
методи. Тие, исто така, можат да 
вклучуваат правила за идејното 
решение и процена на трошоците, 
тестирање, инспекција и 
прифаќање на условите за работи 
и техники или методи на изградба 
и сите други технички услови кои 
договорниот субјект е во позиција 

Член 33 став 1 (1) Со техничките 
спецификации, доколку е 
потребно, се дефинираат 
следните карактеристики: ниво 
на квалитет, техничко ниво и 
ниво на изведба, барања во 
врска со влијанието врз 
животната средина и 
безбедноста при користење, 
како и димензии, терминологија, 
симболи, методи на тестирање, 
пакување, означување и 
етикетирање, и инструкции за 
користење на стоката, системи 
за обезбедување на квалитет, 
услови и постапки за оцена на 
сообразност со релевантните 
стандарди или други слични 
барања. Во случај на договори 
за јавна набавка на работи, 
техничките спецификации 
можат, исто така, да се 
однесуваат и на идејно решение 
и оценување, проверка, 
инспекција и услови за прием на 
работите или техниките, 
постапките и методите на 
изведување, како и другите 
услови од технички карактер, 
што договорниот орган може да 
ги опише, согласно со закон и со 
општите или посебните прописи 
во однос на доставените 
работи, материјали или други 
елементи на тие работи. 

Со одредбата од 
законот се 
сублимирани условите 
предвидени во 
соодветните одредби 
од Директивите. Имајќи 
предвид дека во 
законот не можеше да 
се користат Анекси, 
потполната 
усогласеност на оваа 
одредба не е можна. 
Сепак, се постигнува 
истиот ефект. 

Потполна усогласеност  
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да ги пропише според општите 
или специфичните регулативи во 
врска со завршените работи и 
материјалите или деловите што 
тие ги вклучуваат;  
(б) под „техничка спецификација“, 
во случај на договори за јавни 
добра или услуги, се подразбира 
спецификација во документ во кој 
се дефинираат карактеристиките 
на производот или услугата, како 
на пример ниво на квалитет, 
резултати на полето на животната 
средина, дизајн за сите услови 
(вклучувајќи пристапност за 
хендикепирани лица) и процена 
на сообразноста, резултати, 
употреба на производот, 
безбедност или димензии, 
вклучувајќи ги условите 
релевантни за производот во 
однос на името под кое се 
продава производот, 
терминологија, симболи, 
тестирање и методи за 
тестирање, пакување, 
означување и етикетирање, 
упатство за употреба, 
производствени процеси и методи 
и постапки за процена на 
сообразноста; 

 Анекс X став 1(б, в, г, е, 
ж) 

Средствата за електронски прием 
на понуди, барања за учество и 
планови и проекти во конкурсите 
мора да гарантираат, технички и 
преку соодветни постапки, дека: 
(б) може прецизно да се утврди 
точното време на прием на 
понудите, барања за учество и 
поднесувањето планови и 
проекти;  
(в) може разумно да се обезбеди 
дека, пред пропишаните 
временски рокови, никој не може 
да има пристап до податоците 
што се пренесени под овие 
услови;  
(г) во случај да се прекрши 
забраната за пристап, може 
разумно да се обезбеди дека 
прекршувањето јасно може да се 
открие;  

Член 61 (1) Со електронските средства 
се обезбедуваат интегритетот и 
доверливоста на добиените 
документи доколку преку 
нивните технички 
карактеристики или преку 
одредена применета постапка 
се исполнуваат следните 
услови: 
-прецизно да може да се утврди 
времето на поднесување на 
пријавите за учество или 
понудите; 
-никој да нема пристап до 
поднесените податоци пред 
истекот на крајниот рок за 
поднесување; 
-лесно да може да се открие 
прекршувањето на забраната за 
пристап до поднесените 
податоци од став 1 алинеја 2 на 
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(д) само овластени лица можат да 
ги одредат или менуваат 
датумите за отворање на 
добиените податоци; 
(е) истовремената активност на 
овластените лица мора да 
овозможи пристап до 
пренесените податоци само по 
пропишаниот датум;  
(ж) добиените и отворени 
податоци во согласност со овие 
услови мора да бидат достапни 
само за лицата кои се овластени 
да се запознаат со нив 

овој член; 
-пристапот до поднесените 
податоци во сите фази на 
процесот да е возможен 
единствено по моментот на 
отворање на податоците 
согласно со овој закон, и 
-по датумот на отворање на 
поднесените податоци, пристап 
до нив да имаат само овластени 
лица. 
 

32004L0017 Директива 2004/17/ЕЗ 
на Европскиот 
парламент и на 
Советот од 31 март 
2004 година со која се 
усогласуваат 
постапките за 
набавки на субјектите 
кои работат во 
секторите за вода, 
енергетика, 
транспорт и за 
поштенски услуги 
Член 1 точка 2а 

2. (а) под ’договори за добра, 
работи и услуги‘ се подразбира 
договори за паричен интерес 
склучени во писмена форма меѓу 
еден или повеќе договорни 
субјекти од член 2 (2), и еден или 
повеќе изведувачи, доставувачи 
или вршители на услуги. 

Член 3 став 1 точка 2 2. „секторски договор“ е договор 
за јавна набавка што се 
доделува во функција на 
вршење на една или повеќе 
дејности од член 178 став 1 од 
овој закон; 

И покрај различната 
содржина, со ваквиот 
начин на нормирање се 
постигнува истата цел 
и опфат, па според  тоа 
и целосно ниво на 
усогласеност 

Потполна усогласеност  

 
 

 Член 1 точка 2(б) (б) под ’договори за работи‘ се 
подразбира договори чиј предмет 
е извршување, или идејно 
решение и извршување работи 
поврзани со една од активностите 
во смисла на Анекс II или работа, 
или реализација, со кои било 
средства, на работа која 
соодветствува на условите 
специфицирани од страна на 
договорниот субјект. Под ’работа‘ 
се подразбира резултат на 
изградба или градежни работи, 
земени како целина, кои се 
наменети за исполнување 
економска или техничка функција 
самите по себе 

Член 18 став 1 (1) Предмет на договорот за 
јавна набавка на работи 
претставува: 
- изведување на активности на 
градење или изведување на 
градба; 
- проектирање и изведување на 
активности на градење или 
проектирање и изведување на 
градба или 
- реализирање, со какви било 
средства, на градба која 
одговара на барањата утврдени 
од договорниот орган и која 
сама по себе исполнува 
одредена техничка и економска 
функција. 

Види погорна 
забелешка. И покрај 
различната содржината 
на одредбата од Нацрт 
– Законот, се 
постигнува истиот 
ефект. 

Делумна усогласеност  

 Член 1 точка 2(в), прва 
реченица 

(в) Под ’договори за добра‘ се 
подразбира договори, други освен 
оние споменати во (б), чиј 
предмет е купување, закуп, 
најмување или купување на 
одложено плаќање, со или без 
опции за купување, на производи 

Член 16 став 1 (1) Предмет на договорот за 
јавна набавка на стоки 
претставува набавка на една 
или повеќе стоки, преку 
купување веднаш, купување со 
одложено плаќање или 
изнајмување со или без опција 

 Потполна усогласеност  
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за купување на стоката. 

 Член 1 точка 2(в), 
втора реченица 

Договор чиј предмет е 
снабдување со производи, кој 
исто така опфаќа, како спореден 
предмет, активности на 
поставување и инсталација, се 
смета за ’договор за добра‘ 

Член 16 став 2 (2) Договорот за јавна набавка 
чијшто основен предмет е 
набавка на стоки, а кој опфаќа и 
активности за нивно 
поставување и вградување е 
договор за јавна набавка на 
стоки. 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 2(г), прва 
реченица 

(г) Под ’договори за услуги‘ се 
подразбира договори, други освен 
договорите за работи и добра, чиј 
предмет е обезбедување на 
услугите споменати во Анекс XVII 

Член 17 став 1 (1) Предмет на договорот за 
јавна набавка на услуги 
претставува обезбедување на 
една или повеќе услуги и тоа: 
- услуги за одржување и 
поправка, услуги за патен и 
воздушен транспорт, услуги за 
истражување и развој, услуги за 
истражување на пазарот и 
истражување на јавното 
мислење, услуги за чистење на 
објекти и за управување со 
имот, осигурителни, банкарски и 
инвестициски, 
телекомуникациски, 
информатички, 
сметководствени, ревизорски, 
книговодствени, консултантски, 
архитектонски, инженерски, 
рекламни, издавачки, 
печатарски и санитарни услуги 
,или 
- услуги за железнички и воден 
транспорт, услуги за 
привремено вработување, 
хотелски, угостителски, правни, 
истражни, образовни, 
здравствени и социјални, 
рекреативни, културни, спортски 
и други услуги кои не се 
опфатени со ставот 1 алинеја 1 
на овој член. 

Постојните 
номотехнички практики 
во Р.М. не дозволуваат 
постоење на Анекси во 
законите, што 
претставува 
непремостлива пречка 
за целосно 
усогласување со 
Директивите. Ова 
решение, со 
донесувањето на 
уредбата од став 4 од 
истиот член ќе доведе 
до истиот резултат кој 
се предвидува со 
Директивата. Во овој 
момент се чинеше дека 
е најсоодветното 
решение. 
Истото се однесува и 
на донесувањето на 
уредбата која ќе ги 
дефинира работите. 

Делумна усогласеност  

 Член 1 точка 2(г), втора 
реченица 

Договор чиј предмет се и 
производи и услуги во рамките на 
значењето на Анекс XVII се смета 
за ’договор за услуги‘ доколку 
вредноста на услугите за кои 
станува збор е поголема од 
вредноста на производите што се 
опфатени со договорот. 

Член 20 (1) Доколку предметот на 
договорот за јавна набавка 
вклучува набавка на стоки и 
услуги, договорот ќе се смета 
за: 
- договор за јавна набавка на 
стоки, доколку проценетата 
вредност на стоките е поголема 
од проценетата вредност на 

Види погорна 
забелешка. И покрај 
различната содржината 
на одредбата од Нацрт 
– Законот, се 
постигнува истиот 
ефект. 

Делумна усогласеност  
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услугите, или 
- договор за јавна набавка на 
услуги, доколку проценетата 
вредност на услугите е 
поголема од проценетата 
вредност на стоките. 

 Член 1 точка 2(г), трета 
реченица 

Договор чиј предмет се услуги во 
рамките на значењето на Анекс 
XVII, и кој вклучува активности во 
рамките на значењето на Анекс 
XII кои се само споредни во однос 
на главниот предмет на 
договорот, се смета за ’договор за 
услуги‘ 

Член 17 став 5 (5) Договорот за јавна набавка 
чијшто основен предмет е 
обезбедување на услуги, а кој 
опфаќа и некои активности на 
градење, е договор за јавна 
набавка на услуги. 

Види погорна 
забелешка. И покрај 
различната содржината 
на одредбата од Нацрт 
– Законот, се 
постигнува истиот 
ефект. 

Делумна усогласеност  

 Член 1 точка 4 4. Под ’рамковна спогодба‘ се 
подразбира спогодба меѓу еден 
или повеќе договорни субјекти 
дефиниран во член 2 (2) и еден 
или повеќе економски оператори, 
чија цел е да се утврдат условите, 
особено во поглед на цените, и 
онаму каде што е соодветно, 
предвидените количини, со кои се 
регулираат договорите што ќе 
бидат доделени во текот на 
одреден период 

Член 3 став 1 точка 9 9. „рамковна спогодба“ е 
писмена спогодба помеѓу еден 
или повеќе договорни органи и 
еден или повеќе економски 
оператори за да се утврдат 
основните услови кои ќе ги 
регулираат договорите за јавни 
набавки што треба да се 
доделат во определен период, 
особено во поглед на цената, и 
ако е можно, предвидените 
количини; 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 6, прва 
реченица 

6. Под ’електронска аукција‘ се 
подразбира процес во кој е 
вклучен електронски уред за 
претставување на новите цени, 
коригирани надолу, и/или новите 
вредности во врска со одредени 
елементи во понудите, која се 
спроведува по првичната целосна 
оцена на понудите, овозможувајќи 
да се рангираат понудите 
користејќи методи за автоматска 
оцена 

Член 3 став 1 точка 10 10. „електронска аукција“ е 
повторлив процес на негативно 
наддавање кој се реализира по 
првична целосна евалуација на 
понудите, во кој понудувачите 
имаат можност, исклучиво со 
користење на електронски 
средства, да ги ревидираат 
дадените цени или да подобрат 
одредени елементи од 
понудата, така што рангирањето 
се врши автоматски со помош 
на електронски средства; 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 6, втора 
реченица 

Последователно на тоа, одредени 
договори за услуги и одредени 
договори за работи, чиј предмет 
се интелектуални дела, како што 
е идејно решение за работи, не 
може да бидат предмет на 
електронски аукции. 

Член 123 став 1 (1) Електронска аукција не се 
користи за доделување на 
договор за јавна набавка на 
услуги и работи кои вклучуваат 
интелектуални услуги, 
проектирање и слични услуги. 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 7, втора 
реченица 

Поимот ’економски оператор‘ 
еднакво ги опфаќа концептите за 
изведувач, доставувач и вршител 
на услуги. Тој се користи 
единствено за целите на 
поедноставување 

Член 3 став 1 точка 13 13. „економски оператор“ е 
секое физичко или правно лице 
или група на такви лица кои на 
пазарот нуди стоки, услуги или 
работи; 

 Потполна усогласеност  
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 Член 1 точка 7, четврта 
реченица 

Под ’понудувач‘ се подразбира 
економски оператор кој доставува 
понуда, а под ’кандидат‘ се 
подразбира лице кое бара покана 
за учество во ограничен повик 
или постапка со преговарање 

Член 3 став 1 точка 14 и 
точка 16 

14. „кандидат“ е секој економски 
оператор кој доставил пријава 
за учество во ограничена 
постапка, постапка со 
преговарање или конкурентен 
дијалог; 
16. „понудувач“ е секој 
економски оператор кој поднел 
понуда 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 8 8. Под ’централно тело за 
купување‘ се подразбира 
договорен орган во рамките на 
значењето на член 2 (1) (а) или 
договорен орган во рамките на 
значењето на член 1 (9) од 
Директива 2004/18/EЗ кој: 
- купува добра и/или услуги 
наменети за договорните субјекти 
или 
- доделува јавни договори или 
склучува рамковни спогодби за 
работи, добра и услуги наменети 
за договорните субјекти 

Член 3 став 1 точка 30 30. “централното тело за 
набавки“ е договорен орган 
согласно со член  4 став 1 точки 
а), б) или в), кој: 
- набавува во свое име и за 
своја сметка стоки или услуги 
кои се или можат да бидат 
наменети за еден или повеќе 
договорни органи, или 
- доделува договори за јавни 
набавки или склучува рамковни 
спогодби во име и за сметка на 
еден или повеќе договорни 
органи; 

 Потполна усогласеност  

 
 
 

Член 1 точка 9 под а), 
б) и в) 

9. Под ’отворен повик, ограничен 
повик и постапка со преговарање‘ 
се подразбираат постапките за 
набавки што ги применуваат 
договорните субјекти, при што: 
(а) во случај на отворен повик, 
секој заинтересиран економски 
оператор може да достави 
понуда;  
(б) во случај на ограничен повик, 
секој економски оператор може да 
побара да учествува, а само 
кандидатите поканети од страна 
на договорниот субјект можат да 
достават понуди;  
(в) во случај на постапка со 
преговарање, договорниот субјект 
ги известува економските 
оператори за својот избор и 
преговара за условите на 
договорот со еден или со повеќе 
од нив 

Член 3 став 1 точки 4, 5, 
6 и 7 и Член 71 став 1 

4. „отворена постапка“ е 
постапка во која секој економски 
оператор има право да поднесе 
понуда; 
5. „ограничена постапка“ е 
постапка во која секој економски 
оператор има право да поднесе 
пријава за учество, а само 
кандидатите избрани од страна 
на договорниот орган се 
покануваат да поднесат понуда; 
6. „конкурентен дијалог“ е 
постапка во која секој економски 
оператор има право да поднесе 
пријава за учество и според која 
договорниот орган води дијалог 
со избраните кандидати со цел 
да се утврди едно или повеќе 
соодветни решенија кои ќе ги 
задоволат неговите барања и 
врз основа на кои избраните 
кандидати ќе ја изготват својата 
понуда; 
7. „постапка со преговарање“ е 
постапка во која договорниот 
орган ги консултира избраните 
кандидати и преговара за 
условите од договорот со еден 
или со повеќе од нив.  

Условите дадени во 
двете алинеи кои се 
однесуваат на 
конкурентниот дијалог 
се регулирани во друг 
член од законот во кој 
се обработува оваа 
постапка одделно. 
Конкурентен дијалог не 
е предвиден за 
субјектите од 
Директивата 17. 
Исклучокот од примена 
во содржината на 
законот е дадена во 
друг член. Од таа 
причина одредбите од 
двете Директиви се 
целосно 
транспонирани во 
законот 
 
И покрај различната 
содржина на одредбата 
од законот и одредбата 
од Директивите, се 
постигнува истата цел 

Потполна усогласеност  
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(1) Секој заинтересиран 
економски оператор може да 
поднесе пријава за учество во 
првата фаза од ограничената 
постапка. 

 Член 1 точка 10 10. Под ’конкурс за идејно 
решение‘ се подразбираат оние 
постапки кои му овозможуваат на 
договорниот субјект да изврши 
набавка, главно, од областа на 
просторното и урбанистичкото 
планирање, архитектурата, 
градежништвото или обработката 
на податоци, на план или идејно 
решение, избрано од жири, откако 
било вклучено во конкурс со или 
без доделување награди 

Член 21 став 3 (3) Договорниот орган 
спроведува конкурс за избор на 
идејно решение кога набавува 
план или проект главно во 
областа на просторното 
планирање, урбанистичкото 
планирање, архитектурата и 
градежништво или обработка на 
податоци, избран од страна на 
жири комисија, врз основа на 
конкурс. 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 11 11. Под ’писмено‘ или ’во пишана 
форма‘ се подразбира кое било 
изразување кое се состои од 
зборови или бројки кои може да 
се прочитаа, протолкуваат и, 
последователно на тоа, да се 
пренесат. Тоа може да вклучи 
информации кои се пренесени и 
зачувани преку електронски уреди 

Член 3 став 1 точка 29 29) „писмено или во писмена 
форма“ e секој израз кој се 
состои од зборови или бројки 
кои можат да се прочитаат, 
умножат и дополнително да се 
соопштат, како и информации 
кои се пренесуваат и чуваат со 
помош на електронски средства 
под услов сигурноста на 
содржината да е обезбедена и 
потписот да може да се 
идентификува 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 12 12. Под ’електронски уреди‘ се 
подразбира користење 
електронска опрема за обработка 
(вклучувајќи дигитална 
компресија) и чување податоци 
кои се пренесуваат, соопштуваат 
и примаат по електронски пат, 
радио, оптички уреди или преку 
други електромагнетни уреди 

Член 3 став 1 точка 27 27) „електронски средства“ е 
користење на електронска 
опрема за обработка и чување 
на податоци (вклучувајќи и 
дигитална компресија), кои се 
пренесени, испорачани и 
примени преку кабелски, радио 
или оптички средства или преку 
други електромагнетни средства 

 Потполна усогласеност  

 Член 1 точка 13 13. Под ’Заеднички поимник за 
јавни набавки (ЦПВ)‘ се 
подразбира референтната 
номенклатура која се применува 
на јавните договори, како што е 
усвоен со Регулатива (ЕЗ) бр. 
2195/2002 на Европскиот 
парламент и на Советот од 5 
ноември 2002 година за 
Заеднички поимник за јавни 
набавки (ЦПВ), притоа 
обезбедувајќи компатибилност со 
другите постојни номенклатури 

Член 3 став 1 точка 31 (31) „Општ поимник за јавни 
набавки“ е референтна 
номенклатура што се применува 
во постапките за доделување на 
договори за јавни набавки. 

 Потполна усогласеност  
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 Член 2 став 1 1. За целите на оваа директива: 
(а) под ’договорни органи‘ се 
подразбираат државата, 
регионалните или локалните 
власти, телата регулирани со 
јавното право, здруженија 
формирани од страна на една или 
од повеќе такви власти или еден 
или повеќе такви тела регулирани 
со јавното право. 
Под ’тело регулирано со јавно 
право‘ се подразбира какво било 
тело кое: 
- е основано со специфична цел 
да ги задоволува потребите од 
општ интерес, и кое нема 
индустриска или комерцијална 
природа, 
- има статус на правно лице и 
- е финансирано, во најголем дел, 
од државата, регионалните или 
од локалните власти, или други 
тела регулирани со јавното право; 
или е предмет на супервизија на 
управувањето од страна на тие 
тела; или има административен, 
управен или супервизорски 
одбор, од чии членови 
половината се назначени од 
страна на државата, 
регионалните или од локалните 
власти, или од страна на други 
тела регулирани со јавното право 

Член 4 став 1 точки а, б 
и в 

(1) Договорни органи се: 
а) државните органи, органите 
на единиците на локалната 
самоуправа и на Градот Скопје; 
б) правните лица основани за 
специфична намена за 
задоволување на потребите од 
јавен интерес што не се од 
индустриски или комерцијален 
карактер, и кои, во најголем дел, 
се финансирани од страна на 
договорни органи од став 1 
точка а) на овој член или од 
такви правни лица, или се 
подложни на контрола на 
работењето од страна на 
договорни органи од став 1 
точка а) на овој член или од 
такви правни лица, или во кои 
повеќето од половината 
членови на управниот или 
надзорниот одбор се именувани 
од страна на договорни органи 
од став 1 точка а) на овој член 
или од такви правни лица; 
в) правни лица основани од 
еден или повеќе договорни 
органи од став 1 точки а) и б) на 
овој член; 

И покрај различната 
содржина во одредбите  
на Нацрт – Законот се 
постигнува истиот 
резултат. Тела 
управувани од јавното 
право не постои како 
термин во нашето 
законодавство, па 
затоа и пристапот во 
текстот на законот овие 
тела да се дефинираат 
описно со избегнување 
на користењето на овој 
поим 

Потполна усогласеност  

 Член 2 став 2 2. Оваа директива се применува 
на договорните субјекти: 
(а) кои се договорни органи или 
јавни претпријатија и вршат една 
од активностите од членовите од 
3 до 7;  
(б) кои, кога не се договорни 
органи или јавни претпријатија, 
имаат како една од нивните 
активности која било од 
активностите од членовите од 3 
до 7, или која било комбинација 
од нив, и функционираат врз 
основа на специјални или 
ексклузивни права дадени од 
надлежен орган на земјата-
членка. 

Член 4 став 1 точки г и 
д 

г) јавните претпријатија, 
акционерските друштва и 
друштвата со ограничена 
одговорност во кои договорните 
органи од ставот 1 точки а), б) 
или в) од овој член имаат 
доминантно директно или 
индиректно влијание преку 
сопственост над нив, односно 
ако поседуваат поголем дел од 
капиталот на друштвото, имаат 
мнозинство на гласовите на 
акционерите или именуваат 
повеќе од половина од 
членовите од управниот или 
надзорниот одбор на 
претпријатието или друштвото, 
а кои вршат една или повеќе 
дејности од Глава IX Дел 1 од 

И покрај различната 
содржина на одредбите 
од Нацрт – Законот се 
постигнува истата цел, 
односно ист опфат на 
законот врз 
договорните органи. 
Одредбите се 
разликуваат само од 
номотехнички аспект 
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овој закон, во случаите кога 
доделуваат договори за јавни 
набавки или склучуваат 
рамковни спогодби со цел 
вршење на соодветните 
дејности, и 
д) секое правно лице, освен 
оние од став 1 точки а), б), в) и 
г), кое врши една или повеќе 
дејности од Глава IX Дел 1 од 
овој закон, врз основа на 
посебно или ексклузивно право, 
во случаите кога доделува 
договори за јавни набавки или 
склучува рамковни спогодби со 
цел вршење на соодветните 
дејности. 

 Член 2 став 3 За целите на оваа директива, под 
’специјални или ексклузивни 
права‘ се подразбираат права 
што ги доделува надлежен орган 
на земја-членка со кој било закон, 
регулатива или административна 
одредба, чиј ефект е да го 
ограничи извршувањето на 
активностите дефинирани во 
членовите од 3 до 7 на еден или 
повеќе субјекти, и која во голема 
мера влијае врз способноста на 
другите субјекти да вршат таква 
активност 

Член 3 став 1 точка 26 26) „посебно или ексклузивно 
право“ е право доделено од 
надлежен орган кое произлегува 
од закон или пропис врз основа 
на закон, со цел да се ограничи 
спроведувањето на дејностите 
во одредена област на јавни 
услуги на ограничен број или на 
еден правен субјект; 

 Потполна усогласеност  

 Член 3 точка 1 и 3 1. Што се однесува до гасот и 

греењето, оваа директива се 

применува на следниве 

активности: 

(а) обезбедување или работење 

со фиксни мрежи наменети за 

обезбедување услуга на јавноста 

во врска со производство, 

транспорт или дистрибуција на 

гас или греење; или 
(б) снабдување на таквите мрежи 
со гас или греење. 

3. Што се однесува до 

електричната енергија, оваа 

директива се применува на 

следниве активности: 

(а) обезбедување или работење 

со фиксни мрежи наменети за 

обезбедување услуга на јавноста 

Член 184 став 1 (1) Опфатени дејности во 
смисла на член 178 став 1 
алинеја 2 од овој закон се 
поставувањето и 
стопанисувањето на фиксни 
мрежи наменети за 
обезбедување јавни услуги во 
поглед на производство, пренос 
или дистрибуција, односно 
снабдувањето со гас, топлинска 
или електрична енергија на 
таквите мрежи. 
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во врска со производство, 

транспорт или дистрибуција на 

електрична енергија; или 

(б) снабдување на таквите мрежи 

со електрична енергија. 
 

 Член 3 точка 2 2. Снабдувањето со гас или 

греење за мрежите кои вршат 

услуги за јавноста, од страна на 

договорен субјект кој не е 

договорен орган, нема да се 

смета за релевантна активност во 

рамките на значењето на став 1, 

каде што: 

(а) производството на гас или 

греење од страна на односниот 

субјект е неизбежна последица од 

извршувањето активност 

различна од онаа од став 1 или 3 

од овој член или од членовите од 

4 до 7; и 
(б) снабдувањето на јавната 
мрежа е насочено само кон 
економска експлоатација на 
таквото производство и изнесува 
не повеќе од 20 % од обртот на 
субјектот, имајќи го предвид 
просекот за претходните три 
години, вклучувајќи ја и тековната 
година. 

Член 185 став 1 (1) Снабдувањето со гас или 
топлинска енергија на мрежите 
наменети за обезбедување 
јавни услуги од страна на 
договорен орган од член 4, став 
1 точки г) и д) не претставува 
опфатена дејност во смисла на 
член 184 ако: 
- производството на гас или 
топлинска енергија е последица 
од вршењето на дејност која не 
претставува опфатена дејност, 
и 
- снабдувањето на јавната 
мрежа со гас или топлинска 
енергија е насочено само кон 
економско искористување на 
таквото производство и не 
надминува повеќе од 20% од 
прометот на договорниот орган, 
земајќи го предвид просекот за 
претходните 36 месеци, 
вклучувајќи ја и тековната 
година. 

 Потполна усогласеност  

 Член 3 точка 4 4. Снабдувањето со електрична 

енергија за мрежите кои вршат 

услуги за јавноста, од страна на 

договорен субјект кој не е 

договорен орган, нема да се 

смета за релевантна активност во 

рамките на значењето на став 3, 

каде што: 

(а) производството на електрична 

енергија од страна на односниот 

субјект се врши поради тоа што 

нејзината потрошувачка е 

неопходна за извршување 

активност различна од онаа од 

ставовите од 1 до 3 од овој член 

или од членовите од 4 до 7; и 
(б) снабдувањето на јавната 
мрежа зависи само од 
сопствената потрошувачка на 

Член 186 став 1 (1) Снабдувањето со 
електрична енергија на мрежите 
наменети за обезбедување 
јавни услуги од страна на 
договорен орган од член 4, став 
1 точки г) и д) не претставува 
опфатена дејност во смисла на 
член 184 ако: 
- електричната енергија се 
произведува заради 
задоволување на сопствената 
потрошувачка потребна за 
вршење на дејност која не 
претставува опфатена дејност, 
и 
- снабдувањето на јавната 
мрежа со електрична енергија 
зависи исклучиво од 
сопствената потрошувачка на 
договорниот орган, и не 
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субјектот и не надминала 30% од 
вкупното производство на 
енергија од страна на субјектот, 
имајќи го предвид просекот за 
претходните три години, 
вклучувајќи ја и тековната година. 

надминува 30 % од вкупното 
сопствено производство на 
електрична енергија, земајќи ги 
предвид претходните 36 
месеци, вклучувајќи ја и 
тековната година. 

 Член 4 точка 1 1. Оваа директива се применува 

на следниве активности: 

(а) обезбедување или работење 

со фиксни мрежи наменети за 

обезбедување услуга на јавноста 

во врска со производство, 

транспорт или дистрибуција на 

вода за пиење; или 

(б) снабдување на таквите мрежи 

со вода за пиење. 
 

Член 181 став 1 (1) Опфатени дејности во 
смисла на член 178 став 1 
алинеја 1 од овој закон се 
поставување и стопанисување 
на фиксни мрежи наменети за 
обезбедување јавни услуги во 
поглед на производство, пренос 
или дистрибуција на вода за 
пиење или снабдување со вода 
за пиење на таквите мрежи. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 4 точка 2 2. Оваа директива, исто така, 

важи за договори или конкурси за 

идејно решение што се доделени 

или организирани од страна на 

субјекти кои вршат активност 

наведена во став 1 и кои: 

(а) се поврзани со проекти за 

хидраулични техники, 

наводнување или одводнување 

на земјиштето, под услов 

количината на водата што ќе се 

користи за снабдување со вода за 

пиење да претставува над 20 % 

од вкупната количина на водата 

што се става на располагање со 

такви проекти или инсталации за 

наводнување или одводнување, 

или 

(б) се поврзани со 

отстранувањето или третманот на 

отпадните води. 
 

Член 182 став 1 (1) Договорниот орган кој врши 
некоја од дејностите од член 
181 од овој закон ги применува 
одредбите од оваа глава и при 
доделување на договор или 
организирање на конкурс за 
избор на идејно решение во 
врска со: 
- поставување, стопанисување и 
снабдување на мрежи со вода 
за пиење, поврзани со 
хидраулични инженерски 
проекти, наводнување или 
дренажа на земјиште, од кои 
над 20% од вкупниот капацитет 
на водата се користи за пиење, 
или 
- поставување, стопанисување и 
снабдување на мрежи за 
отстранување или третман на 
отпадни води. 

 Потполна усогласеност  

 Член 4 точка 3 3. Снабдувањето со вода за 

пиење за мрежите кои вршат 

услуги за јавноста, од страна на 

договорен субјект кој не е 

договорен орган, нема да се 

смета за релевантна активност во 

рамките на значењето на став 1, 

каде што: 

(а) производството на вода за 

Член 183 став 1 (1) Снабдувањето со вода за 
пиење на мрежите наменети за 
обезбедување јавни услуги кое 
го врши договорниот орган од 
член 4 став 1, точки г) и д) не 
претставува опфатена дејност 
во смисла на член 181 од овој 
закон ако: 
- производството на вода за 
пиење е потребно за 
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пиење од страна на односниот 

субјект се врши поради тоа што 

нејзината потрошувачка е 

неопходна за извршување 

активност различна од онаа од 

членовите од 3 до 7; и 
(б) снабдувањето на јавната 
мрежа зависи само од 
сопствената потрошувачка на 
субјектот и не надминала 30 % од 
вкупното производство на вода за 
пиење од страна на субјектот, 
имајќи го предвид просекот за 
претходните три години, 
вклучувајќи ја и тековната година. 

извршување на дејности кои не 
претставуваат опфатени 
дејности, и 
- снабдувањето на мрежите 
зависи исклучиво од 
сопствената потрошувачка на 
самиот субјект и не надминува 
30% од вкупното сопствено 
производство на вода за пиење, 
земајќи ги предвид претходните 
36 месеци. 

 Член 5 точка 1 1. Оваа директива се применува 
на активности поврзани со 
обезбедувањето или работењето 
со мрежи со кои се обезбедуваат 
услуги за јавноста на полето на 
железнички сообраќај, 
автоматизирани системи, 
трамвајска линија, тролејбус, 
автобус или жичарница. 

Што се однесува до 

транспортните услуги, ќе се смета 

дека постои мрежа онаму каде 

што услугата се обезбедува 

според условите за работење 

пропишани од страна на 

надлежен орган на земјата-

членка, како што се условите 

околу маршрутите што треба да 

бидат опслужени, капацитетот 

што треба да се стави на 

располагање или редовноста на 

услугата. 

Член 187 став 1 (1) Опфатени дејности во 
смисла на член 178 став 1 
алинеја 3 од овој закон се 
вршењето на транспортни 
услуги на редовните железнички 
и патни линии. 

Имајќи предвид дека 
содржината на 
Директивата во оваа 
одредба има 
значително поширок 
опфат од реалната 
ситуација во Република 
Македонија, се 
пристапи кон вакво 
транспонирање на 
соодветната одредба, 
а со цел да се избегнат 
непотребни забуни и 
погрешна примена на 
законот. Во принцип ќе 
се постигне истиот 
ефект во однос на 
транспортните мрежи 
во патниот и 
железничкиот 
сообраќај, а имајќи ја 
предвид  втората 
реченица од одредбата 
на Директивата 

Делумна усогласеност  

 Член 5 точка 2 2. Оваа директива не се 
применува на субјекти кои 
обезбедуваат услуги на автобуски 
превоз за јавноста, кои веќе се 
изземени од областа на примена 
на Директива 93/38/ЕЕЗ согласно 
со член 2 (4) од неа. 

Член 188 став 1 (1) Вршењето на транспортни 
услуги со автобус не 
претставува опфатена дејност 
кога другите субјекти можат да 
ги обезбедат истите услуги, на 
истата географска област и под 
истите услови како и 
договорните органи. 
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 Член 6 точка 1, 2б и 2в 1. Оваа директива се применува 
на активности поврзани со 
обезбедување поштенски услуги 
или, согласно со условите 
пропишани во став 2 (в), услуги 
различни од поштенските услуги. 
2. За целите на оваа директива и 
без да се попречи примената на 
Директива 97/67/EЗ: 

(б) под ’поштенски услуги‘ се 

подразбира услуги кои се состојат 

од распределување, сортирање, 

испраќање и испорачување на 

поштенските пратки. Овие услуги 

се состојат од: 

- ’резервирани поштенски услуги‘: 

поштенски услуги кои се или може 

да се резервираат врз основа на 

член 7 од Директива 97/67/EЗ,  
- ’други поштенски услуги‘: 
поштенски услуги кои не може да 
се резервираат врз основа на 
член 7 од Директива 97/67/EЗ; и 

(в) под ’услуги различни од 

поштенските услуги‘ се 

подразбира услуги обезбедени во 

следниве области: 

- управување со поштенски услуги 

(услуги кои претходат и кои 

следат по испораката, како што се 

’услуги за управување поштенски 

услуги‘, 

- услуги кои создаваат нова 

вредност целосно поврзани со и 

обезбедени преку електронски 

средства (вклучувајќи безбедно 

пренесување на шифрирани 

документи преку електронски 

средства, услуги за управување 

со пратките и пренос на 

регистрирана електронска пошта),   

- услуги поврзани со поштенски 

пратки кои не се вклучени во 

точка (а), како што е директна 

пошта на која не е напишана 

адреса, 

- финансиски услуги, како што се 

дефинирани во категорија 6 во 

Анекс XVII А и во член 24 (в), 

Член 189 став 1 и 2 (1) Опфатени дејности во 
смисла на член 178 став 1 
алинеја 4 од овој закон се 
обезбедувањето на: 
- универзални поштенски 
услуги; 
- резервирани поштенски 
услуги; 
- размена на документи, сметки 
и фактури; 
- услуги со неадресирани 
поштенски пратки; 
- услуги со додадена вредност 
што вклучуваат пренос на 
податоци со електронски 
средства (вклучувајќи 
пренесување на кодирани 
документи, создавање бази на 
податоци на корисници и пренос 
и достава на препорачани 
пратки по електронски пат); 
- финансиски услуги кои се 
вршат по договор во пошта, во 
кои спаѓаат банкарски услуги, 
наплата на вирмани, платежни 
картички, наплата на јавни 
давачки, трансфер на пари од 
тековни и жиро сметки, услуги 
за наплата на осигурување и 
слично; 
- филателистички услуги, или 
- логистички услуги, вклучувајќи 
физичка испорака и магацинско 
сместување на поштенски 
пратки кои се поврзани со други 
вон-поштенски услуги. 
 (2) Услугите од став 1 алинеи 3 
4, 5, 6, 7 и 8 на овој член 
претставуваат опфатени 
дејности ако субјектот кој ги 
обезбедува овие услуги 
обезбедува и универзални или 
резервирани поштенски услуги. 

Целосното 
усогласување со оваа 
одредба од 
Директивата зависи и 
од донесувањето на 
новиот Закон за 
поштенски услуги кој ги 
дефинира 
универзалните 
поштенски услуги и 
резервираните 
поштенски услуги 
согласно со 
Директивата 97/67?ЕЗ 
која не е во доменот на 
јавните набавки и не е 
предмет на оваа 
кореспондентна 
табела. По 
усвојувањето на 
Законот за поштенски 
услуги ќе се постигне 
ефектот со 
Директивата 
2004/17/ЕЗ. 
Содржината на оваа 
одредба од нацрт 
законот беше 
предложена од Ј.П. 
Македонски пошти за 
да се запази 
кохерентноста на 
Законот за јавните 
набавки со другите 
прописи што ги 
регулираат 
поштенските услуги. 
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особено вклучувајќи ги 

поштенските парични дознаки и 

поштенските жиро-трансфери, 

- филателистички услуги, и 

- логистички услуги (услуги кои се 

состојат од комбинација на 

физичка испорака и/или 

складирање со други 

непоштенски функции),  
под услов таквите услуги да ги 
обезбедува субјект кој, исто така, 
обезбедува поштенски услуги во 
рамките на значењето на точка 
(б), прва или втора алинеја, и под 
услов условите пропишани во 
член 30 (1) да не се исполнети во 
врска со услугите кои се 
опфатени во овие алинеи. 

 Член 7 Оваа директива се применува на 

активности поврзани со 

експлоатација на географска 

област за целите на: 

(а) истражување или екстракција 

на нафта, гас, јаглен или други 

цврсти горива, или 
(б) обезбедување аеродромски и 
поморски услуги или услуги на 
внатрешни пристаништа или 
други пристанишни објекти на 
превозници по воздух, море или 
внатрешни водени патишта. 

Член 190 став 1 (1) Други опфатени дејности се 
дејностите во врска со 
истражување на земјиштето 
заради вадење нафта, гас или 
јаглен или изградба и 
стопанисување со аеродроми 
или пристаништа (езерски или 
речни) или други терминални 
објекти на носачи и тоа по 
воздушен или внатрешен воден 
пат. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 9 точка 1 прва 
реченица 

1. Договор кој е наменет да 
опфаќа повеќе активности е 
предмет на прописите 
применливи на активноста за која 
е првично наменет. 

Член 179 став 1 (1) Ако се доделува секторски 
договор за вршење на повеќе 
опфатени дејности, договорниот 
орган ги применува правилата 
што се однесуваат на основната 
опфатена дејност за која 
договорот е наменет. 

 Потполна усогласеност  

 Член 9 точка 2 2. Ако една од активностите за 
која е наменет договорот е 
предмет на оваа директива, а 
другата е предмет на 
гореспоменатата Директива 
2004/18/EЗ, и ако е невозможно 
од објективни причини да се 
утврди за која активност првично 
е наменет договорот, договорот 
ќе се додели во согласност со 
гореспоменатата Директива 
2004/18/EЗ. 

Член 180 став 1 (1) Ако договорниот орган од 
член 4, став 1 точки а), б) и в) 
доделува договор за јавна 
набавка во функција на повеќе 
дејности, меѓу кои барем една е 
опфатена дејност, а друга 
дејност е опфатена со 
одредбите на Глава III од овој 
закон и објективно не е можно 
да се утврди за која дејност 
главно е наменет договорот, тој 
не претставува секторски 

 Потполна усогласеност  
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договор и договорниот орган го 
применува овој закон како за 
договорите за јавни набавки од 
Глава III од овој закон. 

 Член 9 точка 3 3. Ако една од активностите за 

која е наменет договорот е 

предмет на оваа директива, а 

другата не е предмет ниту на 

оваа директива ниту на 

гореспоменатата Директива 

2004/18/EЗ, и ако е невозможно 

од објективни причини да се 

утврди за која активност првично 

е наменет договорот, договорот 

ќе се додели во согласност со 

оваа директива. 
 

Член 180 став 2 и 3  (2) Ако договорниот орган од 
член 4, став 1 точки а), б) и в) 
доделува договор за јавна 
набавка во функција на повеќе 
дејности, меѓу кои барем една е 
опфатена дејност, а друга 
дејност не е предмет на овој 
закон и објективно не е можно 
да се утврди за која дејност 
главно е наменет договорот, тој 
претставува секторски договор. 
(3) Ако договорниот орган од 
член 4, став 1, точки г) и д) 
доделува договор за јавна 
набавка во функција на повеќе 
дејности, меѓу кои барем една е 
опфатена дејност и објективно 
не е можно да се утврди за која 
дејност главно е наменет 
договорот, тој претставува 
секторски договор. 
 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 11 став 2, прва и 
втора реченица 

2. Групи економски оператори 
може да достават понуди или 
самите да истапат како 
кандидати. За да достават понуда 
или барање за учество, 
договорните субјекти не смее да 
бараат од тие групи да преземат 
специфична правна форма; 

Член 41 (1) Економските оператори 
можат да се здружат и да 
формираат група на економски 
оператори со цел заедно да 
поднесат пријава за учество или 
групна понуда без да се поврзат 
во законска правна форма. 

 Потполна усогласеност  

 Член 11 став 2, трета 
реченица 

меѓутоа, од избраната група може 
да се побара да го стори тоа 
откако ќе и’ се додели договорот, 
до степен до кој таа промена е 
потребна за задоволително 
извршување на договорот 

Член 42 (1) Договорниот орган може од 
групата на економски оператори 
по извршениот избор на 
најповолна понуда да побара 
тие да се здружат во соодветна 
правна форма заради 
извршување на договорот. 

 Потполна усогласеност  

 Член 13 став 2 2. Без да се попречи примената 
на одредбите од оваа директива, 
особено оние во врска со 
обврските за објавување на 
доделените договори и за 
информациите за кандидатите и 
понудувачите пропишани во 
членовите 43 и 49, и во 
согласност со националното 
законодавство на кое подлежи 

Член 25 (1) Договорниот орган е должен 
да обезбеди заштита на 
информациите кои економскиот 
оператор ги има означено како 
доверливи, особено кога 
станува збор за деловна тајна 
или права од интелектуална 
сопственост. 
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договорниот субјект, договорниот 
орган не ги објавува информации 
кои му ги испратиле економските 
оператори кои тие ги означиле 
како доверливи; таквите 
информации вклучуваат, особено, 
технички или трговски тајни и 
доверливи аспекти во врска со 
понудите 

 Член 14 точка 4 4. Договорните субјекти не смеат 
да ги злоупотребат рамковните 
спогодби со цел да ја 
попречуваат, ограничуваат или 
нарушуваат конкуренцијата. 

Член 115 став 3 (3) Договорниот орган не смее 
да ги користи рамковните 
спогодби со цел да се попречи, 
ограничи или наруши 
конкуренцијата 

 Потполна усогласеност  

 Член 16 Освен кога договорите се 
исклучени преку изземање од 
членовите од 19 до 26 или 
согласно со член 30, во врска со 
вршење на активноста за која 
станува збор, оваа директива се 
применува на договори чија 
вредност, исклучувајќи го данокот 
на додадена вредност (ДДВ), е 
проценета на не помалку од 
следниве коефициенти: 

(а) 499.000 евра во случај на 
договори за добра и услуги;  

(б) 6.242.000 евра во случај на 
договори за работи. 

Член 65 став 1 алинеји 
1 и 2 , Член 69 став 1 
алинеји 1 и 2,  Член 90 
став 1 алинеи 1 и 2 и 
Член 192 став 2 

-130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки а), б) и в) 
од овој закон, или 
-200.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки г) и д) од 
овој закон. 
 
-130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки а), б) и в) 
од овој закон, или 
-200.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки г) и д) од 
овој закон. 
 
-130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки а), б) и в) 
од овој закон, или 
-200.000 евра во денарска 

Вредносните прагови 
предвидени со законот 
се порестриктивни од 
тие предвидени со 
Директивте. Во таков 
случај се смета дека 
одредбите од 
Директивите се 
целосно и правилно 
транспонирана во 
законот, од причина 
што Дириективите 
дозволуваат 
порестриктивен 
пристап 
 
Целта на оваа одредба 
од законот е да се 
исклучи примената на 
истиот кај приватните 
компании кои вршат 
опфатена дејност од 
јавен интерес. Член 16 
го дозволува тоа 
бидејќи договорите за 
јавни набавки под 
праговите од член 16 
од Директивата се 
исклучени од нејзиниот 
опфат. Вредносните 
прагови во одредбата 
од законот се пониски 
од тие предвидени во 
Директивата, и како 
такви се смета дека се 
во согласност со 
Директивата. 
Праговите се пониски 
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противвредност за стоки и 
услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за 
работи кај договорните органи 
од член 4 став 1 точки г) и д) од 
овој закон. 
 
(2) Овој закон не се применува 
на договори доделени од 
договорни органи од член 4 став 
1 точка д), доколку проценетата 
вредност на договорот изнесува 
до 200.000 евра во денарска 
противвредност за договори за 
јавна набавка на стоки и услуги 
и 4.000.000 евра за договори за 
јавни набавки на работи. 
 

имајќи ја предвид 
големината на пазарот 
во Република 
Македонија, и тоа е во 
согласност со 
Директивата 

 Член 17став 2 2. Договорните субјекти не смеат 
да ја заобиколат оваа директива 
со поделба на проектите за 
работи или предложените 
набавки на одредена количина на 
добра и/или услуги или со 
користење специјални методи за 
пресметување на проценетата 
вредност на договорите 

Член  27 став 1 (1) Договорниот орган не смее 
да врши делење на договор за 
јавнa набавкa на повеќе 
посебни договори со пониска 
вредност, ниту пак да користи 
методи за пресметување на 
проценетата вредност на 
договорите за добивање на 
пониска вредност од реалната 
проценета вредност на 
договорот, со цел да се избегне 
одредена постапка утврдена со 
овој закон. 

 Потполна усогласеност  

 Член 19 точка 1 1. Оваа директива не важи за 

договори доделени за целите на 

препродажба или давање под 

закуп на трети страни, под услов 

договорниот субјект да нема 

специјално или ексклузивно право 

да го продава или дава под закуп 

предметот на таквите договори, а 

другите субјекти да се слободни 

да го продават предметот или да 

го даваат под закуп под истите 

услови како договорниот субјект. 
 

Член 191 став 1  
алинеја 1 

(1) Овој закон не се применува 
на секторски договори кои се 
доделуваат заради набавка на: 
стоки заради препродавање или 
изнајмување на други субјекти, 
под услов договорниот орган да 
нема никакви посебни или 
ексклузивни права за 
продавање или изнајмување на 
тие стоки, а другите субјекти да 
се слободни да ги продаваат 
или изнајмуваат според истите 
услови, или 

 Потполна усогласеност  

 Член 20 точка 1 1. Оваа директива не важи за 

договорите што ги доделуваат 

договорните субјекти за други 

цели покрај вршењето на своите 

активности како што е опишано во 

членовите од 3 до 7 или за 

Член 191 став 1  
алинеја 2 

(1) Овој закон не се применува 
на секторски договори кои се 
доделуваат заради набавка на: 
- стоки, услуги или работи 
наменети за вршење на 
опфатени дејности во 
странство. 
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вршење такви активности во 

трета земја, во услови што не 

вклучуваат физичка употреба на 

мрежа или географска област во 

рамките на Заедницата. 
 

 Член 21 Оваа директива не се применува 
на договори кои земјата-членка ги 
прогласила за тајни, кога нивното 
извршување мора да биде 
придружено со специјални 
безбедносни мерки во согласност 
со законите, регулативите или 
административните одредби што 
се во сила во односната земја-
членка, или кога го бара тоа 
заштитата на основните 
безбедносни интереси на таа 
земја 

Член 7 став 1 (1) Овој закон не се применува 
при доделување на договори за 
јавна набавка во случај кога: 
- договорот е класифициран со 
степен „Државна тајна“ од 
страна на надлежен орган 
согласно со прописите за 
класифицирани информации, 
или 
- за извршување на договорот 
се потребни посебни 
безбедносни мерки и постапки 
согласно со важечките прописи. 

 Потполна усогласеност  

 Член 22 Оваа директива не се применува 
на договори регулирани со 
различни процедурални правила 
и доделени: 
(а) според меѓународен договор, 
кој е склучен во согласност со 
Договорот меѓу земја-членка и 
една или повеќе трети земји и кој 
опфаќа добра, работи, услуги или 
конкурси за идејни решенија 
наменети за заедничко 
спроведување или експлоатација 
на проект од страна на земјите-
потписнички; сите договори и’ се 
соопштуваат на Комисијата, која 
може да го консултира 
Советодавниот комитет за јавни 
договори од член 68;  
(б) согласно со склучен 
меѓународен договор во врска со 
стационирање трупи и во врска со 
претпријатија на земја-членка или 
трета земја;  
(в) според конкретна постапка на 
меѓународна организација 

Член 9 став 1 (1) Овој закон не се применува 
на: 
- договорите за јавна набавка за 
кои се обезбедени средства од 
меѓународни организации 
(донатори и заемодавачи) или 
од трети земји доколку од нивна 
страна се пропишани посебни 
услови за доделување на 
договорите за јавна набавка; 
- договорите за јавна набавка 
кои се доделуваат за потребите 
на Армијата на Република 
Македонија упатени во 
вежбовни активности и обука и 
во хуманитарни или мировни 
операции и операции за 
колективна одбрана надвор од 
територијата на Република 
Македонија, согласно со 
ратификуван меѓународен 
договор, и 
- договорите за јавна набавка на 
стоки или работи кои се 
доделуваат врз основа на 
меѓународен договор склучен 
помеѓу Република Македонија и 
една или повеќе држави и кои 
се наменети за заедничко 
спроведување или користење 
на градба од страна на земјите 
– потписнички или услуги 

 Потполна усогласеност  
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наменети за заедничко 
спроведување или 
искористување на проекти од 
страна на земјите – 
потписнички, под услов во 
меѓународниот договор да е 
предвидена соодветна постапка 
за доделување на договорите за 
јавна набавка. 

 Член 23 точка 1 1. За целите на овој член, под 
’поврзано претпријатие‘ се 
подразбира претпријатие чии 
годишни сметки се консолидирани 
со оние на договорниот субјект во 
согласност со условите на 
седмата Директива 83/349/EEЗ на 
Советот од 13 јуни 1983 година, 
врз основа на член 44 (2) (е) од 
Договорот за консолидирани 
сметки или, во случај на субјекти 
кои не се предмет на таа 
директива, кое било претпријатие 
над кое договорниот субјект може 
да врши, директно или 
индиректно, доминантно влијание 
во рамките на значењето на член 
2 (1) (б) или кое може да врши 
доминантно влијание врз 
договорниот субјект или кое, 
заедно со договорниот субјект, е 
предмет на доминантно влијание 
на друго претпријатие врз основа 
на сопственост, финансиско 
учество или правилата што го 
регулираат. 

Член 195 став 3 (3) Поврзано друштво 
претставува друштво:  
- врз кое договорниот орган има, 
директно или индиректно 
доминантно влијание;  
- кое може да врши доминантно 
влијание врз договорниот орган, 
или  
- кое заедно со договорниот 
орган е предмет на доминантно 
влијание од страна на друго 
друштво. 

 Потполна усогласеност  

 Член 23 точка 2 2. Под услов да се исполнат 

условите во став 3, оваа 

директива не се применува на 

договорите доделени од страна 

на:  

(а) договорен субјект на поврзано 

претпријатие; или 
(б) заедничко вложување, 
формирано исклучително од 
страна на одреден број договорни 
субјекти со цел да извршува 
активности во рамките на 
значењето на членовите од 3 до 
7, на претпријатие кое е поврзано 
со еден од тие договорни 
субјекти. 

Член 195 став 1 (1) Овој закон не се применува 
за доделување на секторски 
договор: 
- од страна на договорен орган 
на поврзано претпријатие, или 
- од страна на правно лице 
формирано од повеќе 
договорни органи, исклучиво 
заради вршење на опфатената 
дејност, на друштво кое е 
поврзано со еден или повеќе 
договорни органи кои се дел од 
тоа правно лице. 

 Потполна усогласеност  
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 Член 23 точки 3а, 3б и 
3в 

3. Став 2 се применува: 

(а) на договори за услуги под 

услов барем 80 % од просечниот 

обрт на тоа поврзано 

претпријатие во поглед на 

услугите за претходните три 

години да произлегува од 

вршењето такви услуги за 

претпријатија со кои е поврзано;  

(б) на договори за добра под 

услов барем 80 % од просечниот 

обрт на тоа поврзано 

претпријатие во поглед на 

услугите за претходните три 

години да произлегува од 

обезбедувањрто такви добра за 

претпријатија со кои е поврзано;  
(в) на договори за работи  под 
услов барем 80 % од просечниот 
обрт на тоа поврзано 
претпријатие во поглед на 
работите за претходните три 
години да произлегува од 
обезбедувањето такви работи за 
претпријатија со кои е поврзано. 

Член 195 став 2 (2) Одредбите од ставот 1 на 
овој член се применуваат само 
во случај најмалку 80% од 
просечниот промет на 
поврзаното друштво за 
претходните три години да 
потекнува од обезбедувањето 
такви стоки, услуги или работи 
на друштвата кои се поврзани 
со него. 

 Потполна усогласеност  

 Член 23 точки 4а и 4б 4. Оваа директива не се 

применува на договори доделени 

од страна на: 

(а) заедничко вложување, 

формирано исклучително од 

страна на одреден број договорни 

субјекти со цел да извршува 

активности во рамките на 

значењето на членовите од 3 до 

7, на едно од тие договорни 

субјекти, или 
(б) договорен субјект на такво 
заедничко вложување на кое 
претставува дел, под услов 
заедничкото вложување да е 
основано со цел да ја врши 
односната активност во текот на 
период од најмалку три години и 
инструментот со кој е основано 
заедничкото вложување да 
пропишува дека договорните 
субјекти, кои го формираат, се 
негов дел барем во истиот 
период. 

Член 196 став 1 и 2 (1) Овој закон не се применува 
за доделување на секторски 
договор: 
- од правно лице формирано од 
повеќе договорни органи 
исклучиво за спроведување на 
опфатена дејност, на договорен 
орган кој е негов дел, или 
- од договорен орган, на правно 
лице формирано од повеќе 
договорни органи исклучиво за 
спроведување на опфатена 
дејност во кое договорниот 
орган е дел. 
(2) Одредбите од став 1 на овој 
член се применуваат ако 
правното лице е формирано за 
извршување на опфатената 
дејност во период од најмалку 
три години. 

 Потполна усогласеност  
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 Член 24 Оваа директива не важи за 
договори за услуги за: 
(а) стекнување или најмување, со 
какви било финансиски средства, 
на земјиште, постојни згради, или 
друг недвижен имот или односни 
права на него; сепак, договорите 
за финансиски услуги склучени во 
исто време, пред или по 
договорот за стекнување или 
најмување, во каква било форма, 
се предмет на оваа директива;  
(б) услугите на арбитража и 
порамнување;  
(в) финансиски услуги во врска со 
издавање, продажба, купување 
или пренос на хартии од вредност 
или други финансиски 
инструменти, особено 
трансакциите извршени од страна 
на договорните субјекти за 
собирање пари или капитал;  
(г) договорите за вработување;  
(д) услуги на истражување и 
развој различни од оние каде што 
користите се акумулираат само за 
договорниот субјект за негово 
користење во извршувањето на 
неговите работи, под услов 
услугата што е извршена да биде 
целосно наградена од страна на 
договорниот субјект 

Член 8 (1) Овој закон не се применува 
при доделување на договори за 
јавни набавки на услуги кои: 
- за предмет имаат купување 
или изнајмување на земјиште, 
згради или друг недвижен имот 
и права кои произлегуваат од 
истите, освен при 
доделувањето на договори за 
јавна набавка на финансиски 
услуги поврзани со договорите 
за купување или изнајмување; 
- се однесуваат на купување, 
развој, продукција или 
копродукција на програмски 
материјали од страна на радио 
и телевизиски куќи, или за 
термините на радио и 
телевизиско емитување на 
програма; 
- се однесуваат на услуги за 
арбитража и посредување; 
- се финансиски услуги во врска 
со издавањето, тргувањето или 
преносот на хартии од вредност 
или други финансиски 
инструменти, брокерските 
услуги и услугите на Народната 
банка на Република Македонија; 
- се однесуваат на договори за 
вработување, и 
- се однесуваат на услуги за 
развој и истражување, освен во 
случај кога резултатите се 
користат исклучиво за 
вршењето на функциите и 
надлежностите на договорните 
органи, под услов услугата во 
целост да ја плати договорниот 
орган. 

 Потполна усогласеност  

 Член 25 Оваа директива не важи за 
договори за услуги што се 
доделени на субјект кој самиот е 
договорен орган во рамките на 
значењето на член 2 (1) или на 
здружение на договорни органи 
врз основа на ексклузивно право 
кое го имаат според објавен 
закон, регулатива или 
административна одредба што е 
компатибилна со Договорот 

Член 10 (1) Овој закон не се применува 
при доделување на договори за 
јавни набавки на услуги на друг 
договорен орган или правни 
лица формирани од еден или 
повеќе договорни органи, ако 
истите имаат ексклузивно право 
да ги обезбедуваат тие услуги 
кое е објавено во службено 
гласило. 

 Потполна усогласеност  
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 Член 26 точка а) Оваа директива не се применува 

на: 
(а) договори за набавка на вода 
ако тие се доделени до страна на 
договорни субјекти вклучени во 
едната или во двете активности 
од член 4 (1). 

Член 193 став 1 (1) Овој закон не се применува 
на договори чиј предмет е 
набавка на вода, ако ги 
доделува договорен орган кој 
врши опфатена дејност од член 
181 од овој закон. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 26 точка б) Оваа директива не се применува 

на: 
(б) договори за снабдување со 
енергија или со горива за 
производство на енергија ако тие 
се доделени до страна на 
договорни субјекти вклучени во 
активност од член 3 (1), член 3 (3) 
или член 7 (а). 

Член 194 став 1 (1) Овој закон не се применува 
на договори чиј предмет е 
набавка на електрична енергија 
или горива за производство на 
електрична енергија, ако ги 
доделува договорен орган кој 
врши опфатена дејност од 
членовите 184 или 190 од овој 
закон. 

 Потполна усогласеност  

 Член 29 став 1 1. Земјите-членки може да 
пропишат дека договорни субјекти 
може да набавуваат работи, 
добра и/или услуги од централен 
орган за набавки или преку него 

Член 23 став 1 (1) Владата може да определи 
централно тело за набавки кое 
ќе доделува договори за јавни 
набавки за одредени стоки, 
услуги или работи. 

 Потполна усогласеност  

 Член 29 став 2 2. Договорните субјекти кои 
набавуваат работи, добра и/или 
услуги од централен орган за 
набавки или преку него во 
случаите пропишани во член 1 (8) 
се смета дека ја почитуваат оваа 
директива доколку централниот 
орган за набавки ја почитува или, 
онаму каде што е соодветно, 
Директива 2004/18/EЗ. 

Член 23 став 2 (2) Договорните органи може да 
набавуваат стоки, услуги или 
работи од или преку 
централното тело за набавки, 
при што се смета дека спровеле 
постапка за доделување на 
договор за јавна набавка 
согласно со овој закон.  

 Потполна усогласеност  

 Член 32 Договорите чиј предмет се 
услугите наведени во Анекс XVII 
Б се регулираат само со 
членовите 34 и 43. 

Член 17 став 2 (2) При доделувањето на 
договор за јавна набавка на 
услугите од став 1 алинеја 2 на 
овој член со проценета 
вредност над 20.000 евра во 

денарска противвредност без 
вклучен ДДВ, се применуваат 
единствено членовите 33, 34, 
35, 36 и 55 од овој закон. 

Види погорна 
забелешка. И покрај 
различната содржината 
на одредбата од Нацрт 
– Законот, се 
постигнува истиот 
ефект. 

Делумна усогласеност  

 Член 33 Договорите чиј предмет за 
услугите наведени и во Анекс XVII 
А и во Анекс XVII Б се доделуваат 
во согласност со членовите од 34 
до 59 кога вредноста на услугите 
наведени во Анекс XVII А е 
поголема од вредноста на 
услугите наведени во Анекс XVII 
Б. Во други случаи, договорите се 
доделуваат во согласност со 
членовите 34 и 43. 

Член 19 став 1 (1) Ако предметот на договорот 
за јавна набавка на услуги се 
услуги од член 17 став 1 алинеи 
1 и 2 од овој закон, одредбите 
од членот 17 став 2 од овој 
закон се применуваат само 
доколку проценетата вредност 
на услугите од член 17 став 1 
алинеја 2 од овој закон е 
поголема од проценетата 
вредност на услугите од член 17 

Види погорна 
забелешка. И покрај 
различната содржината 
на одредбата од Нацрт 
– Законот, се 
постигнува истиот 
ефект. 

Делумна усогласеност  
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став 1 алинеја 1 од овој закон. 

 Член 34став 3 3. Без да се попречи примената 
на законски обврзувачките 
национални технички прописи, до 
степен до кој тие се усогласени со 
правото на Заедницата, 
техничките спецификации се 
подготвуваат: 
(а) или со упатување на 
техничките спецификации 
дефинирани во Анекс XXI и, 
според приоритет, и на 
националните стандарди кои ги 
транспонираат европските 
стандарди, европските технички 
одобренија, општите технички 
спецификации, меѓународните 
стандарди, други технички 
референтни системи основани од 
страна на европските органи за 
стандардизација или - кога овие 
не постојат - националните 
стандарди, националните 
технички одобренија или 
националните технички 
спецификации во врска со 
идејното решение, утврдувањето 
и извршувањето на работите и 
употребата на производите. 
Секое упатување е придружено со 
зборовите ’или еквивалент‘;  
(б) или во смисла на условите за 
извршување или функционалните 
услови; вторите може да 
вклучуваат еколошки 
карактеристики. Меѓутоа, таквите 
параметри мора да бидат 
доволно прецизни за да им 
овозможат на понудувачите да го 
утврдат предметот на договорот и 
да им овозможат на договорните 
субјекти да го доделат договорот;   
(в) или во смисла на условите за 
извршување или функционалните 
услови како што е споменато во 
потстав (б), во поглед на 
спецификациите споменати во 
потстав (а) како инструмент со кој 
се претпоставува усогласеност со 

Член 33 став 2 (2) Договорниот орган ги 
дефинира техничките 
спецификации: 
- со упатување, како правило, 
според следниот редослед: 
примена на македонски 
стандарди кои се во согласност 
со европските стандарди, 
европските технички 
одобренија(европски технички 
атести), заедничките технички 
спецификации што се користат 
во Европската унија, 
меѓународните стандарди или 
други технички упатувања 
воведени од страна на европски 
органи за стандардизација. 
Доколку истите не се 
пропишани, техничките 
спецификации се дефинираат 
со упатување кон македонските 
стандарди, националните 
технички одобренија или 
националните технички 
спецификации кои се 
однесуваат на користењето на 
стоките, идејното решение или 
изведувањето на работите. 
Секое упатување треба да биде 
проследено со зборовите „или 
еквивалентно“; 
- во однос на условите за 
извршување или функционални 
карактеристики на предметот на 
договорот кои треба да бидат 
опишани доволно прецизно за 
да им се овозможи на 
понудувачите точно да го 
разберат предметот на 
договорот и договорниот орган 
да изврши избор на најповолна 
понуда; 
- во однос на условите за 
извршување или функционални 
карактеристики од алинеја 2 од 
овој став, со упатување на 
стандардите, техничките 
одобрувања, заедничките 

Одредбите од 
Директивите се 
целосно 
транспонирани во 
текстот на законот до 
степен до кој е тоа 
можно во овој момент 
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таквите услови за извршување 
или функционалите услови;   
(г) или со упатување на 
спецификациите споменати во 
потстав (а) за одредени 
карактеристики, и со повикување 
на условите за извршување или 
функционалните услови 
споменати во потстав (б) за други 
карактеристики. 

технички спецификации од 
алинеја 1 од овој став, како 
можен начин на исполнување на 
карактеристиките или барањата 
за функционалност или 
- со повикување на 
спецификациите од алинеја 1 од 
овој став за одредени 
карактеристики и со повикување 
на условите за извршување или 
функционални карактеристики 
од алинеја 2 од овој став за 
други карактеристики. 

 Член 34 став 4 4. Кога договорен субјект ја 
користи опцијата на повикување 
на спецификациите споменати во 
став 3 (а), тој не може да одбие 
понуда врз основа на тоа дека 
производите и услугите за кои е 
поднесена понуда не се во 
согласност со спецификациите на 
кои тој се повикал штом 
понудувачот докаже во неговата 
понуда, на начин задоволителен 
за договорниот субјект, со кои 
било соодветни средства, дека 
решенијата што ги нуди ги 
задоволуваат на еднаков начин 
условите дефинирани во 
техничките спецификации.   

Член 34 став 1  (1) Во случаите од член 33 став 
2 алинеја 1 од овој закон, 
договорниот орган не смее да ја 
отфрли понудата ако стоките, 
услугите или работите не се во 
согласност со спецификациите 
на кои се однесува договорот, а 
понудувачот докаже дека 
понудата ги задоволува на 
соодветен начин барањата на 
договорниот орган.  
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 Член 34 став 5 прва 
реченица 

5. Кога договорен субјект ја 
користи опцијата утврдена со став 
3 за пропишување услови за 
извршување или функционални 
услови, тој не може да одбие 
понуда за производи, услуги или 
работи кои се во согласност со 
национален стандард со кој се 
транспонира европски стандард, 
со европско техничко одобрение, 
општа техничка спецификација, 
меѓународен стандард, или 
технички референтен систем 
основан од страна на европски 
орган за стандардизација ако 
овие спецификации се 
однесуваат на условите за 
извршување или функционалните 
услови што ги пропишал 

Член 34 став 2 (2) Кога договорниот орган ги 
дефинира техничките 
спецификации со 
специфицирање на условите за 
извршување или функционални 
карактеристики, не смее да ја 
отфрли понудата доколку 
понудувачот докаже дека 
стоките, услугите или работите 
обезбедуваат исполнување на 
условите за извршување или 
функционални карактеристики, 
а се во согласност со: 
- македонски стандард кој е во 
согласност со европски 
стандард; 
- европско техничко 
одобрение(европски технички 
атест); 
- заедничка техничка 
спецификација што се користи 
во Европската унија; 
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- меѓународен стандард, или 
- други технички референтни 
системи воспоставени од 
страна на европски тела за 
стандардизација. 

 Член 34 став 5 трета 
реченица  

Соодветни средства може да 
претставуваат техничкото досие 
на производителот или извештај 
од тестирање од признато тело. 
7. Под ’признати тела‘, во рамките 
на значењето на овој член, се 
подразбира лаборатории за 
тестирање и сертификација, 
органи за издавање потврди и 
инспекција кои се усогласени со 
применливите европски 
стандарди. 

Член 34 став 3 (3) Соодветен начин за 
докажување на сообразноста со 
бараните технички 
спецификации може да биде 
техничката книга на 
производителот или извештајот 
за извршеното тестирање или 
калибрирање издаден од 
акредитирана лабораторија за 
тестирање или калибрирање, 
или акредитирано тело за 
сертификација на производи и 
услуги, или акредитирано 
инспекциско тело, кои ја 
гарантираат примената на 
општоприфатените стандарди. 
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 Член 34 став 6 6. Кога договорните субјекти 
пропишуваат еколошки 
карактеристики во смисла на 
условите за извршување или 
функционалните услови од став 3 
(б), тие може да ги користат 
детаљните спецификации или, 
ако е потребно, делови од нив, 
како што е дефинирано со 
европските или (мулти) 
националните екоетикети, или со 
кои било други екоетикети, под 
услов:  
- тие спецификации да се 
соодветни за дефинирање на 
карактеристиките на добрата или 
услугите кои се предмет на 
договорот,  
- условите за етикетата да се 
утврдени врз основа на научни 
информации. 
- екоетикетите да се донесени 
користејќи постапка во која сите 
учесници, како што се државни 
органи, потрошувачи, 
производители, дистрибутери и 
организации за заштита на 
животната средина, може да 
учествуваат, и  
- тие да се достапни за сите 
заинтересирани страни. 

Член 35 став 2 и 3 (2) Кога договорниот орган 
наведува услови во врска со 
животната средина во условите 
за извршување или 
функционални карактеристики,  
може да користи детални 
спецификации или, доколку е 
неопходно, делови од истите 
како што е дефинирано во 
европските или (мулти-) 
националните „еколошки 
ознаки“, или во кои било други 
еколошки ознаки, под следните 
услови: 
- тие спецификации соодветно 
да ги дефинираат 
карактеристиките на набавките 
или услугите што претставуваат 
предмет на договорот за јавна 
набавка; 
- стоките или услугите да ги 
исполнуваат критериумите за 
добивање на „еколошки ознаки“ 
согласно со Законот за животна 
средина; 
- „еколошките ознаки“ да се 
добиени на начин и во постапка 
согласно со Законот за животна 
средина, и 
- „еколошките ознаки“ да им се 
достапни на сите 
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Договорните субјекти може да 
наведат дека производите и 
услугите што имаат екоетикета се 
претпоставува дека се усогласени 
со техничките спецификации 
пропишани во договорните 
документи; тие мора да прифатат 
каков било друг соодветен доказ, 
како што е техничко досие од 
производителот или извештај од 
тестирање од признато тело 

заинтересирани страни. 
(3) Договорниот орган може да 
наведе дека стоките и услугите 
кои имаат „еколошка ознака“ ќе 
се сметаат дека целосно 
одговараат на техничките 
спецификации во тендерската 
документација. Договорниот 
орган нема да смета дека 
определена понуда не одговара 
на техничките спецификации 
само заради тоа што стоките 
или услугите не се означени со 
„еколошка ознака“, доколку 
понудувачот докаже, со кои 
било соодветни средства, дека 
стоките или услугите 
одговараат на бараните 
технички спецификации. 
Договорниот орган е должен да 
ги прифати сертификатите од 
признати тела востановени во 
која било земја-членка на 
Европската унија. 

 Член 34 став 7 7. Под ’признати тела‘, во рамките 
на значењето на овој член, се 
подразбира лаборатории за 
тестирање и сертификација, 
органи за издавање потврди и 
инспекција кои се усогласени со 
применливите европски 
стандарди. 

Член 34 став 3 (3) Соодветен начин за 
докажување на сообразноста со 
бараните технички 
спецификации може да биде 
техничката книга на 
производителот или извештајот 
за извршеното тестирање или 
калибрирање издаден од 
акредитирана лабораторија за 
тестирање или калибрирање, 
или акредитирано тело за 
сертификација на производи и 
услуги, или акредитирано 
инспекциско тело, кои ја 
гарантираат примената на 
општоприфатените стандарди. 
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 Член 34 став 8 8. Освен ако не е оправдано со 
предметот на договорот, 
техничките спецификации нема 
да се однесуваат на специфична 
изработка или извор, или на 
конкретен процес, или на трговски 
марки, патенти, видови или 
специфично потекло или 
производство кои имаат ефект на 
фаворизирање или елиминирање 
на одредени претпријатија или 
одредени производи. Таквото 

Член 36 (1) Договорниот орган не смее 
да дефинира технички 
спецификации кои упатуваат на 
конкретно производство, 
изведба, определен процес или 
трговски марки, патенти, видови 
или специфично потекло на 
стоки со цел фаворизирање или 
елиминирање на определени 
економски оператори или 
определени стоки. 
(2) По исклучок на став 1 од овој 
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упатување е дозволено, во 
исклучителни случаи, кога не е 
можно да се даде доволно 
прецизен и разбирлив опис на 
предметот на договорот согласно 
со ставовите 3 и 4; таквото 
упатување е придружено со 
зборовите ’или еквивалент‘. 

член, таквото упатување е 
дозволено само во 
исклучителен случај кога не е 
можно да се даде доволно 
прецизен опис на предметот на 
договорот за сите 
заинтересирани страни 
согласно со одредбите од 
членовите 33 и 34 од овој закон 
и треба да е придружено со 
зборовите „или еквивалентно“. 

 Член 36 точка 1, прва 
реченица 

Кога критериумот за доделување 
на договорот е оној на економски 
најповолната понуда, договорните 
субјекти можат да ги земат 
предвид алтернативите што се 
поднесени од страна на 
понудувачот и да ги исполнат 
минималните услови 
специфицирани од страна на 
договорните субјекти. 
 

Член 131 став 1 1) Договорниот орган може да 
им дозволи на понудувачите да 
поднесат алтернативни понуди 
кога критериумот за 
доделување на договорот е 
економски најповолна понуда. 
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 Член 36 точка 1, втора 
реченица 

Договорните субјекти наведуваат 
во спецификациите дали тие 
одобруваат алтернативи и, ако 
одобруваат, минималните услови 
што треба да бидат исполнети од 
алтернативите и кои било 
специфични услови за нивно 
презентирање. 

Член 131 став 2 (2) Во огласот за доделување на 
договор за јавна набавка 
задолжително се наведува дали 
е дозволено поднесување на 
алтернативни понуди, во 
спротивно алтернативните 
понуди нема да бидат 
разгледани. 
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 Член 36 точка 2 
 

Во постапките за доделување 
договори за добра или услуги, 
договорните субјекти кои 
одобруваат алтернативи согласно 
со став 1 не може да одбијат 
алтернатива само врз основа на 
тоа дека таа, ако е успешна, би 
довела или до договор за услуги 
наместо до договор за добра или 
до договор за добра наместо 
договор за услуги. 

Член 133 став 1 (1) Ако договорниот орган 
дозволил поднесување на 
алтернативни понуди, тој не 
смее да одбие алтернативна 
понуда доколку таа е избрана за 
најповолна, само поради тоа 
што: 
- договорот за јавна набавка на 
стоки според алтернативната 
понуда избрана за најповолна 
ќе премине во договор за јавна 
набавка на услуги, или 
 договорот за јавна набавка на 
услуги според алтернативната 
понуда избрана за најповолна 
ќе премине во договор за јавна 
набавка на стоки. 
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 Член 37 Во договорните документи, 
договорниот субјект може да 
побара, или да биде обврзан да 
побара од земја-членка, од 
понудувачот да го наведе во 
својата понуда кој било дел од 
договорот за кој има намера да 
склучи поддоговор со трети 
страни и сите предложени 
подизведувачи. Ова наведување 
не го повредува прашањето за 
одговорноста на главниот 
оператор. 

Член 45 (1) Договорниот орган во 
тендерската документација за 
предметната набавка од 
понудувачите може да бара во 
нивните понуди да го наведат 
делот од договорот за јавна 
набавка кој ќе го отстапат за 
извршување на 
подизведувачите. Понудувачот 
е одговорен пред договорниот 
орган за извршување на 
договорот за јавната набавка, 
без оглед на бројот на 
подизведувачите. 
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 Член 38 став 3 алинеја 
а) 

3. Во случајот на ограничен повик, 
постапки со преговарање без 
објавување известување за 
договор споменати во член 30 и 
конкурентниот дијалог: 

(а) минималниот временски рок за 
прием на барања за учество е 37 
дена од датумот на кој е 
испратено известувањето за 
договор; 

Член 90 став 1 (1) Крајниот рок за поднесување 
на пријавите за учество не смее 
да биде покус од 37 дена од 
денот на испраќањето на 
огласот за објавување во 
„Службен весник на Република 
Македонија“ и на веб 
страницата на Бирото, ако 
проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка, без 
вклучен ДДВ, е над: 
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 Член 40 точка 2 2. Договорните субјекти може да 

изберат која било од постапките 

опишани во член 1 (9) (а), (б) или 

(в), под услов, предмет на став 3, 

повикот за прибирање понуди да 

е извршен во согласност со член 

42. 

Член 199 став 1 (1) Договорниот орган доделува 
секторски договори со 
спроведување на отворена 
постапка, ограничена постапка 
или постапка со преговарање со 
претходно објавување на оглас. 
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 Член 40 точка  3а, 3б, 
3в, 3г и 3д 

3. Договорните субјекти можат да 

користат постапка без претходен 

повик за прибирање понуди во 

следниве случаи: 

(а) кога не се доставени понуди 

или соодветни понуди или пријави 

како одговор на постапката со 

претходен повик за прибирање 

понуди, под услов првичните 

услови на договорот да не се 

значително променети; 

(б) онаму каде што договорот е 

само за целите на истражување, 

експеримент, студија или развој, а 

не за целите на обезбедување 

добивка или надоместување на 

трошоците за истражување и 

Член 200 став 1 алинеја 
1, 2, 3, 4 и 5 

(1) При доделување на 
секторски договор, договорниот 
орган спроведува постапка со 
преговарање без претходно 
објавување на оглас во 
следните случаи: 
- кога не е доставена ниту една 
понуда или прифатлива понуда 
или ниту една пријава за 
учество по претходен оглас за 
доделување на договор за јавна 
набавка, под услов првобитните 
услови во тендерската 
документација да не се 
значително променети; 
- кога договорот е само за цели 
на истражување, 
експериментирање, проучување 
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развој, и сè додека со 

доделувањето таков договор не 

се повредува конкурентното 

доделување подоцнежни 

договори кои ги имаат конкретно 

овие цели; 

(в) кога, од технички или од 

уметнички причини, или од 

причини поврзани со заштитата 

на ексклузивни права, договорот 

може да се изврши само од 

страна на конкретен економски 

оператор;  

(г) сè додека е строго неопходно, 

кога поради крајна итност 

предизвикана од настани што 

договорните субјекти не можеле 

да ги предвидат, временските 

рокови пропишани за отворен 

повик, ограничен повик и постапка 

со преговарање со претходен 

повик за прибирање понуди не 

можат да се почитуваат;  

(д) во случај на договори за добра 

за дополнителни испораки од 

страна на првичниот доставувач, 

кои се наменети или како делумна 

замена на вообичаените залихи 

или инсталации или како 

проширување на постојните 

залихи или инсталации, каде што 

промената на доставувачот би го 

обврзала договорниот субјект да 

купи материјал со поинакви 

технички карактеристики, што би 

резултирало во 

некомпатибилност или 

несразмерни технички тешкотии 

во работењето и одржувањето;  

 

или развој, а не заради 
обезбедување добивка или 
надоместување на трошоците 
за истражувањето и развојот, и 
сé додека со доделувањето на 
таков договор не се повредува 
конкурентното доделување на 
подоцнежни договори за овие 
цели; 
- кога од технички или 
уметнички причини, односно од 
причини врзани за заштита на 
ексклузивните права (патент и 
сл.), договорот може да го 
изврши само одреден 
економски оператор; 
- кога од причини од крајна 
итност предизвикани од настани 
кои договорниот орган не можел 
да ги предвиди, рокот за 
објавување на отворена 
постапка, ограничена постапка, 
постапка со барање за 
прибирање на понуди или 
постапка со преговарање со 
претходно објавување на оглас 
не може да се примени; 
- кога договорниот орган мора 
да набави дополнителни 
испораки од првобитниот 
понудувач заради делумна 
замена на вообичаените стоки 
или инсталации или 
проширување на постојните 
стоки или инсталации, при што 
промената на понудувачот би го 
обврзала договорниот орган да 
купи материјал кој има поинакви 
технички карактеристики што би 
резултирало со 
некомпатибилност или 
несразмерни технички тешкотии 
во функционирањето и 
одржувањето; 
 

 Член 40 точка 3ѕ  (ѕ) за купувања на распродажба, 

каде што е можно да се набават 

добра со искористување посебно 

поволна можност, расположлива 

за многу краток временски 

период, по цена што е значително 

Член 200 став 1  
алинеја 6 

- за договор кога постои 
можност да се обезбеди со 
искористување на некоја 
посебна поволна можност што е 
достапна само за многу кратко 
време по цена значително 
пониска од вообичаената 
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пониска од вообичаените пазарни 

цени; 

пазарна цена; 

 Член 40 точка 3и (и) за купувања добра под 

посебно поволни услови или од 

доставувачот кој дефинитивно 

завршува со неговите деловни 

активноси или од стечајни 

управници или ликвидатори на 

стечај, аранжман со доверители 

или слична постапка според 

националните закони или 

регулативи; 

Член 200 став 1  
алинеја 7 

- за договор за јавна набавка на 
стоки кои 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; 
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 Член 40 точка 3з (з) за договори што ќе бидат 

доделени врз основа на рамковна 

спогодба, доколку е исполнет 

условот од член 14 (2); 

Член 200 став 1  
алинеја 8 

- за договор за јавна набавка кој 
се доделува врз основа на 
рамковна спогодба; 
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 Член 40 точка 3ј (ј) кога односниот договор за 

услуги е дел од подоцнежен 

конкурс за идејно решение, 

организиран во согласност со 

одредбите на оваа директива и, 

во согласност со релевантните 

прописи, мора да биде доделен 

на добитникот или на еден од 

добитниците на тој конкурс; во 

вториот случај, сите добитници се 

покануваат да учествуваат во 

преговарањето. 

Член 200 став 1  
алинеја 9 

- за договор за јавна набавка на 
услуги, кој следи по 
спроведување на конкурс за 
избор на идејно решение и мора 
да се додели на најдобро 
рангираниот учесник или на 
еден од најдобро рангираните 
учесници. Кога договорот мора 
да се додели на еден од 
најдобро рангираните учесници, 
договорниот орган ги поканува 
сите нив да учествуваат во 
преговорите, и  
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 Член 40 точка 3ѓ 
 

(ѓ) за дополнителни работи или 

услуги кои не се вклучени во 

проектот што е првично доделен 

или во договорот кој е склучен 

прв, но кои, преку непредвидени 

околности, станале неопходни за 

извршување на договорот, под 

услов да е доделен на 

изведувачот или вршителот на 

услуга кој го извршувал првичниот 

договор: 

- кога таквите дополнителни 

работи или услуги не можат да 

бидат технички или економично 

одделени од главниот договор 

без големи проблеми за 

договорните субјекти, или 

- кога таквите дополнителни 

Член 200 став 1  
алинеја 10 

- за договор за јавна набавка на 
дополнителни работи или 
услуги кои не се вклучени во 
основниот договор, а кои 
поради непредвидени 
околности се нужни, под услов 
склучувањето на договорот да 
се изврши со носителот на 
набавката од основниот договор 
кога: 
a) таквите дополнителни работи 
или услуги не можат да бидат 
технички или економски 
одделени од основниот договор 
без поголеми проблеми за 
договорниот орган, или 
б) таквите работи или услуги 
иако можат да се одделат од 
извршувањето на основниот 
договор се неопходни за 
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работи или услуги кои, иако 

можат да бидат одделени од 

извршувањето на првичниот 

договор, се строго неопходни за 

неговите подоцнежни фази; 

неговото завршување. 

 Член 41 точка 1, петта 
реченица 

Објавувањето на известувањата 
во потставовите (а), (б) и (в) се 
задолжителни само кога 
договорните субјекти ја користат 
алтернативата да ги намалат 
временските рокови за примање 
на понудите како што е 
пропишано во член 45 (4) 

Член 52 став 1 (1) Договорниот орган може да 
објави претходно индикативно 
известување, доколку ги 
применува одредбите од член 
65 став 2 или член 75 став 2 од 
овој закон. 

Објавувањето на 
огласите за јавни 
набавки и 
известувањата за 
склучени договори се 
вршзт во 
Официјалниот весник 
на ЕУ за земјите – 
членки. Имајќи предвид 
дека Република 
Македонија се уште не 
е земја – членка, 
огласите и 
известувањата не е 
предвидено да се 
објавуваат во 
Официјалниот весник 
на ЕУ. Од таа причина 
не е можно целосно 
усогласување на оваа 
материја во моментов. 
Останатите правила за 
објавување се 
усогласени со 
Директивите  
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 Член 43 точка 1, прва 
реченица 

1. Договорните субјекти кои 
доделиле договор или рамковна 
спогодба, во рок од два месеца по 
доделувањето на договорот или 
рамковната спогодба, испраќаат 
известување за доделување 
договор како што е наведено во 
Анекс XVI според услови кои ќе ги 
пропише Комисијата во 
согласност со постапката 
пропишана во член 68 (2). 

Член 55 (1) Договорниот орган 
задолжително доставува 
известување за склучен договор 
до Бирото заради објавување 
на веб страницата на Бирото во 
рок од 30 дена по: 
- спроведувањето на 
отворената постапка, 
ограничената постапка, 
конкурентниот дијалог или 
постапката со преговарање со и 
без претходно објавување на 
оглас, со доделување на 
договор за јавна набавка или 
склучување на рамковна 
спогодба; 
- спроведувањето на конкурс за 
избор на идејно решение со 
прогласување на најдобро 
рангиран учесник, и 
- набавка на услуги од член 17 

Види претходна 
забелешка 
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став 1 алинеја 2, доколку 
проценетата вредност, без 
вклучен ДДВ, е над 20.000 евра 
во денарска противвредност. 

 Член 45 точка 2 
 

2. Во случај на отворен повик, 
минималниот временски рок за 
примање понуди е 52 дена од 
датумот на кој е испратено 
известувањето за договори. 

Член 65 став 1 прва 
реченица 

(1) Крајниот рок за поднесување 
на понудите не смее да биде 
покус од 52 дена од денот на 
испраќањето на огласот за 
објавување во „Службен весник 
на Република Македонија“ и на 
веб страницата на Бирото, ако 
проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка, без 
вклучен ДДВ, е над: 
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 Член 45 точка 3 
алинеја а) 
 

3. Во ограничениот повик и во 
постапка со преговарање со 
претходен повик за прибирање 
понуди важат следниве 
аранжмани: 

(а) временскиот рок за примање 
на барањата за учество, како 
одговор на известувањето 
објавено во согласност со член 42 
(1) (в), или како одговор на покана 
од договорните субјекти во 
согласност со член 47 (5), како 
општо правило, фиксно е одреден 
на не помалку од 37 дена од 
датумот на кој е испратено 
известувањето или поканата и во 
никој случај не може да биде 
помал од 22 дена ако 
известувањето е испратено за 
објавување преку средства 
различни од електронските 
средства или факс, и не може да 
биде помал од 15 дена ако 
известувањето е пренесено преку 
такви средства; 

Член 69 став 1 и 2,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 75 став 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 90 став 2 

(1) Крајниот рок за поднесување 
на пријавите за учество не смее 
да биде покус од 37 дена од 
денот на испраќањето на 
огласот за објавување во 
„Службен весник на Република 
Македонија“ и на веб 
страницата на Бирото, ако 
проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка, без 
вклучен ДДВ, е над: 
 
(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, поради итни причини кои 
бараат извршување на 
договорот во рокови пократки 
од утврдените во став 1 на овој 
член, договорниот орган може 
да ја забрза постапката со 
намалување на крајниот рок 
најмногу за 15 дена. 
 
(1) Ако проценетата вредност на 
договорот за јавна набавка е 
над износот од член 69 став 1 
од овој закон, крајниот рок за 
поднесување на понудите во 
втората фаза од ограничената 
постапка не смее да е покус од 
40 дена. 
 
(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, поради итни причини кои 
бараат извршување на 
договорот во рокови пократки 
од утврдените во став 1 на овој 
член,  договорниот орган може 

Пристапот на законот е 
порестриктивен од она 
што го дозволуваат 
Директивите. Затоа, се 
смета дека истиот е во 
согласност со 
Директивите 
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да ја забрза постапката со 
намалување на крајниот рок 
најмногу за 15 дена. 
 

 Член 45 точка 4 прва 
реченица 

4. Ако договорните субјекти имаат 
објавено периодично 
информативно известување како 
што е наведено во член 41 (1) во 
согласност со Анекс XX, 
максималниот временски рок за 
примање понуди во отворен 
повик, како општо правило, нема 
да биде помал од 36 дена, и во 
никој случај не може да биде 
помал од 22 дена од датумот на 
испраќање на известувањето. 

Член 65 став 2 
 
 
 
 
 
 
 
Член 75 став 2 

(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, договорниот орган може 
да го намали крајниот рок за 
поднесување на понудите 
најмногу до 36 дена доколку има 
објавено претходно 
индикативно известување. 
 
(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, договорниот орган може 
да го намали крајниот рок за 
поднесување на понудите 
најмногу до 36 дена доколку има 
објавено претходно 
индикативно известување. 
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 Член 45 точка 4 втора 
реченица 
 

Овие намалени временски рокови 
се дозволени, под услов 
периодичното информативно 
известување да ги вклучува, 
покрај информации што се бараат 
во Анекс XV А, дел I, сите 
информации што се бараат во 
Анекс XV А, дел II, доколку 
вторите информации се достапни 
во времето на објавување на 
известувањето, и известувањето 
да е испратено за објавување во 
период од 52 дена до 12 месеци 
пред датумот на кој е испратено 
известувањето за договорот од 
член 42 (1) (в). 

Член 65 став 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 75 став 3 

(3) Во случај на претходно 
индикативно известување, 
намалувањето на рокот 
согласно со став 2 на овој член 
е дозволено ако ова 
известување ги содржи сите 
информации предвидени во 
огласот за доделување на 
договор за јавна набавка до 
степен до кој тие се достапни во 
времето на објавување на 
претходното индикативно 
известување и кога истото е 
испратено за објавување 
најмалку 52 дена, а најмногу 12 
месеци пред денот на 
испраќањето на огласот за 
доделување на договорот за 
јавна набавка. 
 
(3) Во случај на претходно 
индикативно известување, 
намалувањето на крајниот рок 
согласно со став 2 на овој член 
е дозволено ако известувањето 
ги содржи сите информации 
предвидени во огласот за 
доделување на договор за јавна 
набавка до степен до кој тие се 
достапни во времето на 
објавување на претходното 
индикативно известување и кога 
истото е испратено за 
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објавување најмалку 52 дена, а 
најмногу 12 месеци пред денот 
на испраќањето на огласот за 
доделување на договорот за 
јавна набавка. 

 Член 45 точка 6 прва 
реченица 
 

6. Освен во случај на временски 
рок определен со меѓусебен 
договор во согласност со став 3 
(б), временските рокови за 
примање понуди во отворен 
повик, ограничен повик и постапка 
со преговарање може 
дополнително да се намалат за 
пет дена, кога договорниот субјект 
нуди неограничен и целосен 
директен пристап до договорните 
документи и сите дополнителни 
документи преку електронски 
средства, од датумот на кој е 
објавено известувањето што се 
користи како инструмент за повик 
за прибирање понуди во 
согласност со Анекс XX. 

Член 65 став 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 75 став 4 

(4) По исклучок од ставовите 1 и 
2 на овој член, ако договорниот 
орган ја објави целокупната 
тендерска документација со 
користење на електронски 
средства, со директен пристап 
без ограничување за сите 
економски оператори, роковите 
кои произлегуваат од ставовите 
1 и 2 од овој член, може да се 
намалат за 5 дена. Тендерската 
документација се објавува 
истовремено со испраќањето на 
огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка.  
 
(4) По исклучок од ставовите 1 и 
2 на овој член, ако договорниот 
орган ја објави целокупната 
тендерска документација со 
користење на електронски 
средства, со директен пристап 
без ограничување за сите 
избрани кандидати, роковите 
кои произлегуваат од ставовите 
1 и 2 на овој член, може да се 
намалат за 5 дена. Тендерската 
документација се објавува 
истовремено со испраќањето  
на поканата за поднесување на 
понуди. 

Последната обврска од 
оваа одредба од 
Директивата за 
специфицирање на 
интернет адресата е 
содржана во наредната 
одредба од законот. 
Види подолу 

Потполна усогласеност  

 Член 45 точка 6 втора 
реченица 
 

Во известувањето треба да се 
наведе Интернет-адресата на која 
може да се најде оваа 
документација. 

Член 65 став 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 75 став 5 

(5) Намалувањето на роковите 
согласно со став 4 на овој член 
е дозволено само во случај кога 
во огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка е 
наведена Интернет адресата на 
која е достапна тендерската 
документација. 
 
(5) Намалувањето на роковите 
согласно со став 4 на овој член 
е дозволено само во случај кога 
во поканата за поднесување на 
понудите е наведена Интернет 
адресата на која е достапна 
тендерската документација. 

 Потполна усогласеност  
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 Член 45 точка 9 Ако поради која било причина 
договорните документи и 
придружните документи или 
дополнителните информации, 
иако побарани навреме, не се 
доставени во временските рокови 
определени во членовите 46 и 47, 
или кога понудите може да се 
подготват само откако ќе се 
посети локацијата или откако ќе 
се изврши инспеција на самото 
место на документите кои ги 
придружуваат договорните 
документи, временските рокови за 
примање понуди соодветно се 
продолжува, освен во случај кога 
временскиот рок е определен со 
меѓусебен договор во согласност 
со став 3 (б), така што сите 
односни економски оператори 
може да се известени за сите 
информации потребни за 
подготвување на понудата. 

Член 130 став 1 (1) Договорниот орган може да 
го продолжи рокот за 
поднесување на понудите во 
случај кога понудите не можат 
да се изготват без посета на 
локација, како и во случај кога 
договорниот орган не е во 
можност да ја достави 
тендерската документација или 
одговорот на доставените 
барања за појаснувања во 
временските рокови утврдени со 
овој закон, иако истите биле 
навремено побарани. Во тој 
случај, договорниот орган го 
продолжува рокот за 
поднесување на понудите за 
временски период кој им 
овозможува на сите понудувачи 
да добијат целосни и 
релевантни информации за 
изготвување на понудата, за 
што писмено ќе бидат известени 
од страна на договорниот орган. 
 

Текстот на одредбата 
од законот е 
прилагодена за 
полесна примена 

Потполна усогласеност  

 Член 47 точка 1 прва 
реченица 

1. При ограничениот повик и 
постапките со преговарање, 
договорните субјекти 
истовремено и во писмена форма 
ги покануваат избраните 
кандидати да ги достават своите 
понуди или да преговараат 

Член 73 став 3 (3) Договорниот орган е должен 
да ја испрати поканата за 
поднесување на понуди во 
втората фаза од ограничената 
постапка до сите избрани 
кандидати истовремено. 

 Потполна усогласеност  

 Член 47 точка 1 втора 
реченица алинеја 1 

Поканата до кандидатите 
вклучува или: 
- примерок од спецификациите и 
кои било придружни документи, 

Член 74 став 2 (2) Договорниот орган ја испраќа 
поканата за поднесување на 
понуди во втората фаза од 
ограничената постапка заедно 
со тендерската документација. 

 Потполна усогласеност  

 Член 47 точка 1 втора 
реченица алинеја 2 

Поканата до кандидатите 
вклучува или: 
- упатување на пристапот до 
спецификациите и придружните 
документи наведени во првата 
алинеја, кога тие им се директно 
достапни преку електронски 
средства во согласност со член 
45 (6). 

Член 74 став 3 (3) Доколку тендерската 
документација е достапна преку 
користење на електронски 
средства, во поканата за 
поднесување на понуди во 
втората фаза се наведува и 
начинот за пристап до 
документацијата. 

 Потполна усогласеност  

 Член 47 точка 4 4. Исто така, поканата го вклучува 
барем следново: 

(а) онаму каде што е соодветно, 
временскиот рок за барање 
дополнителни документи, како и 

Член 74 став 1 (1) Поканата за поднесување на 
понуда во втората фаза 
особено содржи: 
-повикување на бројот на 
огласот; 
-краен рок за поднесување на 
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износот и условите на плаќање на 
која било сума која треба да се 
плати за таквите документи;  

(б) крајниот датум за примање на 
понудите, адресата на која мора 
да бидат испратени и јазикот или 
јазиците на кои мора да бидат 
подготвени;  

(в) упатување на кое било 
објавено известување за договор;  

(г) наведување на сите документи 
кои треба да се приложат;   

(д) критериумите за доделување 
на договорот, онаму каде што не 
се наведени во известувањето за 
постоење систем за 
квалификации што се користи 
како инструмент за повик за 
прибирање понуди;  

(ѓ) релевантниот коефициент на 
критериумите за доделување 
договори или, онаму каде што е 
соодветно, редоследот на таквите 
критериуми според нивната 
важност, ако таа информација не 
е дадена во известувањето за 
договорот, известувањето за 
постоењето на систем за 
квалификации или 
спецификациите. 

понудите; 
-адреса на која се поднесуваат 
понудите; 
-датум на отворање на 
понудите, и 
-доколку е потребно, 
дополнителни документи кои 
економските оператори мораат 
да ги поднесат со цел да ги 
потврдат изјавите или да ги 
дополнат документите 
поднесени во првата фаза со 
кои ја докажуваат својата 
способност. 

 Член 48 точка 1 1. Целата комуникација и размена 
на информации од овој наслов 
може да се извршува преку 
пошта, по факс, преку 
електронски средства во 
согласност со ставовите 4 и 5, 
преку телефон во случаите и 
околностите наведени во став 6, 
или преку комбинација на сите 
овие средства, според изборот на 
договорниот субјект 

Член 57 став 1 (1) Документите се испраќаат на 
некој од следните начини: 
- по пошта;  
- по факс, или 
- со електронски средства. 

Можноста за 
комуникација преку 
телефон во текстот на 
законот е исклучена. 
Имајќи предвид дека 
изборот на средства за 
комуникација е оставен 
на договорниот орган 
(односно националните 
власти), се смета дека 
оваа одредба е во 
согласност со 
одредбите од 
Директивите 

Потполна усогласеност  

 Член 48 точка 4 4. Инструментите кои се користат 
за комуникација преку 
електронски средства, како и 
нивните технички карактеристики, 
се недискриминаторски, општо 

Член 58 став 1 (1) Средствата што се 
применуваат за електронска 
комуникација, како и нивните 
технички карактеристики, не 
смеат да бидат 

 Потполна усогласеност  



 256 

достапни и интероперативни со 
информациската и 
комуникациската технологија за 
општа употреба. 

дискриминирачки, и мораат да 
бидат достапни до секој 
економски оператор и да бидат 
компатибилни со 
информатичките и 
комуникациските технологии 
што се во општа употреба. 

 Член 48 точка 5(б) (б) земјите-членки може, во 
согласност со член 5 од 
Директива 1999/93/EЗ, да 
побараат електронските понуди 
да бидат придружени со 
софистициран електронски 
потпис во согласност со став 1 од 
неа; 

Член 58 став 2 (2) Ако документите се 
доставуваат со користење на 
електронски средства, се 
применуваат прописите со кои 
се уредува електронскиот 
потпис. 

 Потполна усогласеност  

 Член 48 точка 5(а, г) 5. Следниве правила важат за 
уредите за електронски преноси и 
примање на понудите и за 
уредите за електронско примање 
на барањата за учество: 
(а) информациите во врска со 
спецификациите потребни за 
електронско поднесување понуди  
и барања за учество, вклучувајќи 
шифрирање, се достапни на 
заинтересираните страни. Покрај 
тоа, уредите за електронско 
примање понуди и барања за 
учество треба да се во согласност 
со условите во Анекс XXIV;  
(г) понудувачите или кандидатите 
се обврзуваат да ги достават, 
пред истекот на временскиот рок 
определен за доставување 
понуди или барања за учество, 
документите, сертификатите и 
декларациите наведени во 
членовите 52 (2), 52 (3), 53 и 54 
ако не постојат во електронска 
форма. 

Член 60 (1) Договорниот орган може да 
бара пријавите за учество или 
понудите да бидат доставени со 
користење на електронски 
средства само кога: 
- информациите во врска со 
електронски пренос на 
податоците, вклучувајќи ја и 
енкрипцијата, се достапни на 
секој заинтересиран економски 
оператор, и 
- електронските средства за 
прием на податоците соодветно 
обезбедуваат интегритет и 
доверливост на добиените 
документи. 
(2) Економските оператори 
можат во хартиена форма да 
поднесат сертификати, изјави и 
друга документација за 
утврдување на способност пред 
крајниот рок за поднесување на 
пријавите за учество или 
понудите, доколку истите не се 
достапни во електронска 
форма. 

 Потполна усогласеност  

 Член 49 точка 1, прва 
реченица 

Договорните субјекти, колку што е 
можно побрзо, ги известуваат 
вклучените економски оператори 
за донесените одлуките во врска 
со склучувањето рамковна 
спогодба, доделувањето договор, 
или прифаќањето во систем за 
динамично купување, вклучувајќи 
ги и причините за која било 
одлука да не се склучи рамковна 
спогодба или да не се додели 

Член 169 став 1 (1) Договорниот орган, во 
зависност од постапката која се 
користи за доделување на 
договорот за јавна набавка, 
писмено ги известува 
кандидатите, односно 
понудувачите за одлуките во 
врска со извршената 
претквалификација, 
доделувањето на договорот за 
јавна набавка, склучувањето на 
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договор за кој имало повик за 
прибирање понуди или да не се 
започне повторно постапка, или 
да не се спроведе систем за 
динамично купување 

рамковната спогодба или 
поништувањето на постапката 
за доделување на договорот. 
Известувањето се доставува во 
рок од три дена од 
донесувањето на соодветната 
одлука. 
 
 

 Член 49 точка 1, втора 
реченица 

овие информации се 
обезбедуваат во писмена форма 
ако од договорните субјекти се 
бара да го сторат тоа. 

Член 169 став 3 (3) Известувањето од став 1 на 
овој член се испраќа во писмена 
форма  

 Потполна усогласеност  

 Член 49 точка 2, прва 
реченица 

По барање на односната страна, 
договорните субјекти, колку што е 
можно побрзо, го известуваат:  
 
- секој неуспешен кандидат за 
причините за одбивање на 
неговата пријава, 
- секој неуспешен понудувач за 
причините за одбивање на 
неговата понуда, вклучувајќи ги, 
во врска со случаите од член 34 
(4) и (5), причините за нивната 
одлука за нееднаквост или 
нивната одлука дека работите, 
добрата или услугите не ги 
исполнуваат условите за 
извршување или функционалните 
услови,  
- секоја понудувач што направил 
прифатлива понуда, за 
карактеристиките и релативните 
предности на избраната понуда, 
како и за името на успешниот 
понудувач или страните на 
рамковната спогодба. 

Член 170 став 1 (1) Во зависност од постапката 
за доделување на договор за 
јавна набавка, во 
известувањето од член 169 став 
1 од овој закон, договорниот 
орган е должен да го извести 
понудувачот или понудувачите 
чија понуда е избрана за 
најповолна, како и кандидатите 
или понудувачите што биле 
одбиени или оние чија понуда 
не била избрана за најповолна, 
за причините за донесување на 
одлуката, и тоа:  
- секој неизбран кандидат, за 
причините за отфрлање на 
неговата пријава за учество; 
- секој понудувач чија понуда е 
отфрлена, за причините за 
отфрлање на неговата понуда, 
со детално образложение зошто 
понудата е неприфатлива, и 
- секој понудувач кој поднел 
прифатлива понуда која не била 
избрана за најповолна, за името 
на избраниот понудувач или 
понудувачи и причините за 
изборот. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 55 точка 1 1. Без да се попречи примената 
на националните закони, 
регулативи или административни 
одредби за надоместувањето за 
одредени услуги, критериумите на 
кои договорните субјекти ќе го 
засноваат доделувањето на 
договорите се следниве: 
(а) кога договорот е доделен врз 
основа на економски 

Член 162 став 1 (1) Критериум за доделување на 
договор за јавна набавка може 
да биде: 
- економски најповолната 
понуда, или 
- најниската цена. 
 

Елементите на 
критериумот економски 
најповолна понуда 
дадени во точка 1(а) се 
соодветно обработени 
во член 163 став 3 од 
законот. Затоа се 
смета дека одредбата 
е целосно усогласена 
со соодветната 

Потполна усогласеност  
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најповолната понуда од гледна 
точка на договорниот субјект, тоа 
се различни критериуми поврзани 
со предметот на договорот за кој 
станува збор, како што се датумот 
на испорака или завршување, 
тековните трошоци, 
економичноста, квалитетот, 
естетските и функционалните 
карактеристики, еколошките 
карактеристики, техничките 
својства, постпродажните услуги и 
техничката помош, обврските во 
врска со резервни делови, 
сигурноста на добрата и цената; 
или 
(б) само најниската цена 

одредба од 
Директивата 

 Член 55 точка 2, прва 
реченица 

2. Без да се попречи примената 
на одредбите од третиот потстав, 
во случајот од став 1 (а), 
договорниот субјект го наведува 
релативниот коефициент кој го 
дава на секој од критериумите 
избрани за утврдување на 
економски најповолната понуда. 

Член 163  став 3 и  став 
4 

(3) Елементите на критериумот 
економски најповолна понуда, 
како и максималниот број на 
бодови за секој елемент 
одделно мора јасно да се 
дефинирани во огласот за 
доделување на договорот за 
јавна набавка, конкретно да се 
поврзани со предметот на 
договорот за јавна набавка, и 
откако ќе бидат утврдени, не 
можат да се менуваат за целото 
времетраење на постапката за 
доделување на договорот за 
јавна набавка. 
(4) Договорниот орган е должен 
во тендерската документација 
да даде објаснување како ќе ги 
вреднува и применува 
елементите на критериумот 
економски најповолна понуда. 
 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 56 точка 2 прва 
реченица и точка 3 
прва реченица 

2. При отворен повик, ограничен 
повик или постапка со 
преговарање со претходен повик 
за прибирање понуди, 
договорните субјекти може да 
одлучат на доделувањето на 
договорот да му претходи 
електронска аукција, при што 
може да се утврдат прецизно 
спецификациите на договорот. 
3. Договорните субјекти кои ќе 
одлучат да одржи електронска 

Член 64 став 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 68 став 2 
 
 

(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, договорниот орган може 
да спроведе електронска 
аукција како дополнителна 
фаза, при што тоа го објавува 
во огласот за доделување на 
договор за јавна набавка и во 
тендерската документација. 
 
(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, договорниот орган може 
да спроведе електронска 

Делот за ограничената 
постапка е соодветно 
транспониран во 
членовите што ја 
регулираат оваа 
постапка во законот. 
Делот за тендерските 
спецификации е 
опфатен во наредните 
членови што ја 
регулираат 
електронската аукција  

Потполна усогласеност  
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аукција го наведуваат фактот во 
известувањето што се користи 
како инструмент за повик за 
прибирање понуди. 

 
 
 
 
 
 
 
Член 121 став 2 

аукција како дополнителна 
фаза, при што тоа го објавува 
во огласот за доделување на 
договор за јавна набавка и во 
тендерската документација. 
 
(2) Договорниот орган го 
наведува користењето на 
електронска аукција во огласот 
за доделување на договор за 
јавна набавка и во тендерската 
документација. 

 
И покрај различната 
содржина на одредбата 
од законот и одредбата 
од Директивите, се 
постигнува истиот 
ефект 

 Член 56 точка 3 Спецификациите ги вклучуваат, 
меѓу другото, следниве детали: 
(а) карактеристиките чии 
вредности ќе бидат предмет на 
електронска аукција, под услов 
таквите карактеристики да може 
да се квантификуваат и да може 
да се изразат во бројки или 
проценти;  
(б) кои било ограничувања на 
вредностите кои може да се 
достават, бидејќи тие 
произлегуваат од 
спецификациите во врска со 
предметот на договорот;  
(в) информациите кои може да им 
се стават на располагање на 
понудувачите во текот на 
електронската аукција и, онаму 
каде што е соодветно, кога тие ќе 
им бидат ставени на 
располагање;  
(г) релевантните информации во 
врска со процесот на електронски 
аукции;  
(д) условите според кои 
понудувачите ќе може да 
достават понуди и, особено, 
минималните разлики кои, онаму 
каде што е соодветно, би се 
побарале во текот на 
доставувањето понуди;  
(ѓ) релевантните информации во 
врска со електронската опрема 
што се користи и аранжманите и 
техничките спецификации за 
поврзување. 
 

Член 124 (1) Ако договорниот орган 
користи електронска аукција, 
должен е во тендерската 
документација да ги вклучи: 
- делот на понудата кој ќе биде 
предмет на електронска аукција, 
под услов истиот да може да се 
определи и изрази во бројки или 
проценти; 
- ограничувањата на вредноста 
до кои може да се подобрува 
делот од став 1 алинеја 1 на 
овој член, во согласност со 
техничките спецификации на 
предметот на договорот; 
- информациите кои ќе им бидат 
достапни на понудувачите во 
текот на електронската аукција 
и кога овие информации ќе им 
бидат достапни; 
- соодветни информации за 
спроведувањето на електронска 
аукција; 
- условите под кои понудувачите 
ќе можат да наддаваат, а 
особено минималните разлики 
кои се дозволени во процесот 
на негативно наддавање, 
доколку е потребно, и 
- соодветни информации за 
електронските средства што се 
користат и техничките услови за 
поврзување. 
 

 Потполна усогласеност  
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 Член 56 точка 4 Пред да се продолжи со 
електкронската аукција, 
договорните субјекти ќе направат 
целосна првична процена на 
понудите во согласност со 
одредениот 
критериум/критериуми за 
доделување и со коефициентот 
кој е фиксно одреден за нив. 

Член 125 став 1 (1) Пред да започне со 
електронска аукција, 
договорниот орган врши 
целосна евалуација на 
способноста и на првичните 
понуди на понудувачите 
согласно со условите и 
критериумите од тендерската 
документација. 

 Потполна усогласеност  

 Член 56 точка 4 втора 
реченица 
 

Сите понудувачите кои доставиле 
прифатливи понуди ќе бидат 
истовремено повикани преку 
електронски средства да достават 
нови цени и/или нови вредности 

Член 125 став 2 (2) Договорниот орган ги 
поканува сите понудувачи кои 
поднеле прифатливи понуди да 
достават нови цени или нови 
вредности за делот на понудата 
кој е предмет на електронска 
аукција. Поканата истовремено 
се доставува до сите 
понудувачи по електронски пат  
 
 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 56 точка 4, трета  
реченица 

поканата ги содржи сите 
релеванти информации во врска 
со индивидуалното поврзување 
со употребените електронски 
средства и ги наведува датумот и 
времето на започнување на 
електронската аукција. 

Член 125 став 3 (3) Во поканата се наведува 
датумот и времето на 
започнување на аукцијата, 
начинот на спроведување на 
аукцијата, како и сите потребни 
информации за поврзување со 
електронските средства што се 
користат. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 56 точка 4, 
четврта  реченица 
 

Електронската аукција може да се 
одвива во неколку 
последователни фази. 

Член 126 став 2 (2) Електронската аукција се 
спроведува во неколку 
последователни кругови. 

 Потполна усогласеност  

 Член 56 точка 4, петта  
реченица 

Електронската аукција не може да 
започне порано од два работни 
дена по датумот на кој се 
испратени поканите. 

Член 125 став  5  (5) Електронското негативно 
наддавање може да започне 
најрано два дена од датумот на 
кој се испратени поканите за 
учество на електронската 
аукција. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 56 точка  5,прва  
реченица 

Кога договорот треба да се 
додели врз основа на економски 
најповолната понуда, поканата е 
придружена со резултатот од 
целосната процена на 
релевантната понуда, извршена 
во согласност со коефициентот 
пропишан во првиот потстав од 
член 55 (2). 

Член 125 став 4 (4) Ако критериумот за 
доделување на договорот е 
економски најповолна понуда, 
во поканата се наведува и 
исходот од целосната 
евалуација на соодветната 
првична понуда на понудувачот 
до кој се испраќа поканата. 
 

 Потполна усогласеност  
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 Член 56 точка 6, прва, 
втора ,трета  реченица 
 

Во текот на секоја фаза од 
електронската аукција, 
договорните субјекти веднаш им 
доставуваат на сите 
понудувачите доволно 
информации за да им овозможат 
да го констатираат нивното 
релативно рангирање во секој 
момент. Тие, исто така, може да 
достават други информации во 
врска со други доставени цени 
или вредности, под услов тоа да е 
наведено во спецификациите. 
Тие, исто така, можат во кое било 
време да го соопштат бројот на 
учесниците во таа фаза од 
аукцијата 

Член 127 став 1 (1) За време на секој круг од 
електронската аукција, 
договорниот орган на сите 
понудувачи им ги доставува 
информациите потребни да 
утврдат како се рангирани во 
секое време. Договорниот орган 
може да им доставува и други 
информации во врска со: 
 - бројот на учесници во 
соодветниот круг од 
електронската аукција, и 
- новите цени или вредности 
што биле поднесени во 
соодветниот круг од 
електронската аукција од 
другите понудувачи, под услов 
тендерската документација да 
предвидува таква можност. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 56 точка 6, 
четврта  реченица 
 

Меѓутоа, во ниту еден случај не 
смеат да ги откријат идентитетите 
на понудувачите во ниту една 
фаза од електронската аукција. 

Член 127 став 2 (2) При спроведување на 
круговите од електронската 
аукција, договорниот орган не 
смее да го открие идентитетот 
на понудувачите. 

 Потполна усогласеност  

 Член 56 точка 7 Договорните субјекти ја затвораат 
електронската аукција на еден 
или повеќе од следниве начини: 
(а) во поканата за учество на 
аукцијата тие го наведуваат 
датумот и времето кои се 
однапред одредени;  
(б) кога не примаат повеќе нови 
цени или нови вредност што ги 
исполнуваат условите во врска со 
минималните разлики. Во тој 
случај, договорните субјекти го 
наведуваат во поканата за 
учество на аукцијата времето кое 
ќе дозволат да помине по 
примањето на последната 
доставена понуда пред да ја 
затворат електронската аукција;  
(в) кога е пополнет бројот на 
фазите на аукцијата, фиксно 
утврден во поканата за учество на 
аукцијата. 
Кога договорните субјекти 
одлучиле да ја затворат 
електронската аукција во 
согласност со потстав (в), можно 
во комбинација со аранжманите 

Член 128 став 1 (1) Електронската аукција се 
затвора на еден или повеќе од 
следните начини: 
- во однапред утврдено време 
за кое понудувачите биле 
известени во поканата од член 
125 став 2 од овој закон; 
- кога бројот на кругови, утврден 
во поканата од член 125 став 2 
од овој закон е исполнет, при 
што поканата, исто така, содржи 
временска рамка за секој круг, 
или 
- кога ќе престанат да се 
добиваат нови цени или нови 
вредности кои ги задоволуваат 
барањата во врска со 
минималните разлики при што 
договорниот орган во поканата 
го наведува времето што ќе 
биде дозволено да помине по 
добивање на последната 
понуда, а пред затворање на 
електронската аукција. 
 

 Потполна усогласеност  
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пропишани во потстав (б), во 
поканата за учество на аукција се 
наведува временскиот распоред 
за секоја фаза од аукцијата. 

 Член 56 точка 8 По затворањето на електронската 
аукција, договорните субјекти го 
доделуваат договорот во 
согласност со член 55 врз основа 
на резултатите од електронската 
аукција 

Член 128 став 2 (2) Договорниот орган го 
доделува договорот за јавна 
набавка согласно со член 164 
од овој закон, а врз основа на 
резултатите добиени по 
затворањето на електронската 
аукција. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 56 точка 9 Договорните субјекти не смеат 
несоодветно да прибегнуваат кон 
електронски аукции ниту, пак, 
смеат да ги користат на начин за 
да ја спречат, органичат или 
нарушат конкуренцијата или за да 
го изменат предметот на 
договорот, како што е 
дефинирано во известувањето 
кое се користи како средство за 
повик за прибирање понуди и во 
спецификациите. 

Член 122 став 1 (1) Договорниот орган не смее 
да користи електронска аукција 
со цел да ја попречи, ограничи 
или наруши конкуренцијата или 
да го измени предметот на 
договорот за јавна набавка 
утврден во огласот за 
доделување на договор за јавна 
набавка и во тендерската 
документација. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 57 точка 1 Доколку, за даден договор, 
понудите се чинат невообичаено 
ниски во врска со добрата, 
работите или услугите, 
договорниот субјект, пред да 
може да ги одбие тие понуди, 
бара во писмена форма детали за 
составните елементи на понудата 
што ги смета за релевантни. 
 

Член 165 став 1 1) Доколку одделна понуда 
содржи невообичаено ниска 
цена која значително отстапува 
од проценетата вредност на 
стоките, услугите или работите 
предмет на договорот за јавна 
набавка, договорниот орган од 
понудувачот бара во писмена 
форма и пред одбивање на 
понудата, детали околу 
понудата за кои смета дека се 
важни, и ги проверува доказите 
што биле доставени за 
оправдување на цената на 
понудата. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 57 точка 1, втора 
реченица 

Тие детали може особено да се 
во врска со: 
(а) економичноста на 
производствениот процес, на 
обезбедените услуги и на 
градежниот метод;  
(б) избраните технички решенија 
и/или кои било исклучително 
поволни услови кои му се 
достапни на понудувачот за 
снабдување со добра или услуги 
или за извршување на работата;  

Член 165 став 2 (2) Договорниот орган ги зема 
предвид доказите што ги 
доставил понудувачот согласно 
со став 1 на овој член, особено 
во однос на:  
- економската основа за 
формирање на цената којашто 
го одразува производствениот 
процес или дадените услуги; 
- избраните технички решенија 
или кои било други особено 
поволни услови кои 

 Потполна усогласеност  
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(в) оригиналноста на добрата, 
услугите или работата понудена 
од понудувачот; 
(г) усогласеност со одредбите во 
врска со заштита при 
вработување и работни услови 
кои се во сила во местото каде 
што треба да се извршува 
работата, услугата или да се 
обезбеди доброто;  
(д) можноста на понудувачот да 
добие државна помош 

понудувачот ги има на 
располагање за извршување на 
работите, или за 
обезбедувањето на стоките или 
услугите; 
- оригиналноста на стоките, 
услугите или работите понудени 
од страна на понудувачот; 
- почитување на прописите за 
заштитата при работа и 
работните услови при 
извршувањето на работите, 
обезбедувањето на услугите 
или доставувањето на стоките, 
и 
- можноста понудувачот да 
користи државна помош. 
 

 Член 57 точка 3, прва 
реченица 

Кога договорен субјект утврди 
дека понудата е невообичаено 
ниска, бидејќи понудувачот добил 
државна помош, понудата може 
да се одбие само поради оваа 
причина единствено ако по 
консултациите со понудувачот, тој 
не може да докаже, во доволен 
временски рок фиксно одреден од 
страна на договорниот субјект, 
дека помошта за која станува 
збор била доделена законски 

Член 166 став 1 (1) Ако договорниот орган 
утврди дека цената на понудата 
е невообичаено ниска, бидејќи 
понудувачот добил државна 
помош, понудата може да биде 
одбиена по тој основ ако, по 
барање на дополнителни 
појаснувања, понудувачот не 
докажал во рок од три дена од 
денот на приемот на барањето, 
дека државната помош била 
законски доделена. 
 

 Потполна усогласеност  

 Член 57 точка 3, втора 
реченица 

Кога договорниот субјект одбива 
понуда во вакви услови, тој ја 
известува Комисијата за тој факт. 
 

Член 166 став 2  (2) Кога договорниот орган 
одбил понуда врз основа на 
став 1 на овој член, должен е да 
испрати известување до Бирото. 
 

Целосна транспозиција 
на оваа одредба од 
Директивата во оваа 
фаза од развојот на 
односите на РМ со ЕУ 
не е можна. Сега се 
оди со ова решение да 
се известува Бирото, а 
подоцна Бирото ќе 
може да ја преземе 
обврската за 
известување на 
Комисијата 

Делумна усогласеност  

 Член 58 точка 1, 2 и 3 
прва реченица 

1. Овој член важи за понудите кои 

вклучуват производи што 

потекнуваат од трети земји со кои 

Заедницата не склучила 

спогодба, без разлика дали 

мултилатерално или 

билатерално, со која се гарантира 

Член 201 став 1  (1) Ако две или повеќе понуди 
се разликуваат за помалку од 3 
поени со примена на 
критериумите за доделување на 
договорот за јавна набавка, 
договорниот орган како 
најповолна може да ја избере 

Целосна 
усоглањсеност на оваа 
одредба со 
соодветната одредба 
во Директивата не е 
можна во оваа фаза од 
развојот нас односите 

Делумна усогласеност  
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споредлив и ефективен пристап 

за претпријатијата од Заедницата 

до пазарите од тие трети земји. 

Тој нема да го попречува 

извршувањето на обврските на 

Заедницата или на нејзините 

земји-членки во поглед на трети 

земји. 

2. Секоја доставена понуда за 

доделување договор за добра 

може да биде одбиена онаму каде 

што делот на производите кои 

потекнуваат од трети земји, како 

што е определено во согласност 

со Регулатива (ЕЕЗ) бр. 2913/92  

на Советот од 12 октомври 1992 

година за воспоставување 

Царински тарифник на 

Заедницата, надминува 50 % од 

вкупната вредност на 

производите што ја сочинуваат 

понудата. За целите на овој член, 

софтверот што се користи во 

опремата за телекомуникациски 

мрежи се смета за производ. 

3. Предмет на вториот потстав, 

кога две или повеќе понуди се 

еквивалентни во смисла на 

критериумите за доделување 

договори дефинирани во член 55, 

се дава приоритет на оние понуди 

кои не можат да бидат одбиени 

според став 2. Цените на тие 

понуди се сметаат за 

еквивалентни на целите на овој 

член доколку разликата во цената 

не надминува 3 %. 

онаа понуда каде над 50% од 
стоките што се нудат се со 
потекло од Република 
Македонија, државите – членки 
на Европската унија и од 
држави со кои Република 
Македонија има склучено 
меѓународен договор кој 
обезбедува еднаков третман на 
економските оператори од 
Република Македонија на 
пазарот на таа држава. 

на РМ со ЕУ, но е 
соодветно 
транспонирана и 
ефектот од нејзината 
имплементација ќе 
биде ист. 

 Член 61 точка 1 и 2 
 

1. Овој наслов важи за конкурсите 

за идејни решенија организирани 

како дел од постапката за јавни 

набавки за услуги, чија проценета 

вредност без ДДВ е еднаква или 

поголема од 499.000 евра. За 

целите на овој став, под „праг“ се 

подразбира проценетата 

вредност без ДДВ на договорот за 

услуги, вклучувајќи ги сите 

потенцијални награди и/или 

Член 105 став 1 (1) Договорниот орган 
спроведува конкурс за избор на 
идејно решение согласно со 
член 21 став 3 од овој закон, 
како посебна постапка со 
доделување награди, или како 
дел од постапката за 
доделување на договор за јавна 
набавка на услуги. 

 Потполна усогласеност  
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плаќања на учесниците. 
2. Овој наслов важи за конкурсите 
за идејни решенија каде што 
износот на наградите и 
плаќањата на учесниците е 
еднаков или поголем од 499.000 
евра. 

 Член 64 точка 1 1. Член 48(1), (2) и (4), исто така, 

важи за сите комуникации во 

врска со конкурсите. 

Член 109 став 1 (1) Ако договорниот орган бара 
од економските оператори 
плановите или проектите да ги 
испратат со користење на 
електронски средства, 
соодветно се применуваат 
членовите 60 и 61 од овој закон. 

 Потполна усогласеност  

 Член 64 точка 2 
 

2. Комуникациите, размената и 

чувањето информации се такви 

што се обезбедува зачувување на 

интегритетот и доверливоста на 

сите информации соопштени од 

учесниците во конкурсот, а 

жирито ја проценува содржината 

на плановите и проектите само по 

истекот на временското 

ограничување за нивно 

поднесување. 

Член 108 став 2 (2) Содржината на поднесените 
планови и проекти е доверлива 
до истекот на крајниот рок за 
нивно поднесување. 

 Потполна усогласеност  

 Член 65 точка 2 втора 
реченица 

Во секој случај, бројот на 

кандидати кои се повикани да 

учествуваат е доволен за да се 

обезбеди вистинска конкуренција. 

Член 110 став 2 (2) Бројот на избрани учесници 
мора да биде доволен за да се 
обезбеди вистинска 
конкуренција 

 Потполна усогласеност  

 Член 65 точка 3 втора 
реченица 

Онаму каде што се бара 

конкретна професионална 

квалификација од учесниците на 

конкурсот, барем една третина од 

членовите на жирито, мора да ја 

имаат истата квалификација или 

еквивалентна на неа. 

Член 111 став 2 (2) Ако од учесниците на 
конкурсот се бара посебна 
стручна квалификација, 
најмалку третина од членовите 
на жири комисијата мора да 
имаат исти или соодветни 
стручни квалификации како 
учесниците. 

 Потполна усогласеност  

 Член 66 точка 1 1. Жирито е независно во 

неговите одлуки или мислења. 

Член 112 став 2 (2) Жири комисијата е 
самостојна во донесувањето на 
своите одлуки. 

 Потполна усогласеност  

 Член 66 точка 2 2. Тоа ги разгледува плановите и 

проектите што се поднесени од 

кандидатите анонимно и 

единствено врз основа на 

критериумите наведени во 

известувањето за конкурс. 

Член 111 став 1 прва 
реченица 
 
 
 
 
Член 113 став 1 

(1) Оценувањето на плановите 
или проектите поднесени на 
конкурсот за избор на идејно 
решение го врши жири комисија 
избрана од договорниот орган. 
 
(1) Жири комисијата ги оценува 
поднесените планови и проекти 
врз основа на критериумите за 
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оценување наведени во 
огласот. 

 Член 66 точка 4 4. Мора да се зачува анонимноста 

сè додека жирито не донесе свое 

мислење или одлука. 

Член 112 став 1 (1) Анонимноста на учесниците 
мора да се запази пред жири 
комисијата сè додека таа не 
донесе мислење или одлука. 

 Потполна усогласеност  

 Член 66 точка 5 5. Кандидатите можат да бидат 

повикани, доколку е потребно, да 

одговорат на прашањата што ги 

евидентирало жирито во 

записникот со цел појаснување на 

сите аспекти на проектите. 

Член 114  став 1 (1) Жири комисијата може да ги 
повика учесниците на конкурсот 
да одговорат на прашањата од 
член 113 став 2 од овој закон, 
заради разјаснување на сите 
аспекти што се однесуваат на 
предложениот план или проект. 

 Потполна усогласеност  

 Член 66 точка 6 6. Се составува целосен записник 

за дијалогот меѓу членовите на 

жирито и кандидатите. 

Член 114  став 2 (2) Жири комисијата води 
записник од дискусиите што се 
воделе согласно со одредбите 
од  став 1 на овој член. 

 Потполна усогласеност  

 Анекс XXI точка 1(а) и 
(б) 

1.(а) Под ’техничка 
спецификација‘, во случај на 
договори за стоки или услуги, 
се подразбира спецификација 
во документ во кој се 
дефинираат потребните 
карактеристики на производ 
или услуга, како што се 
нивоата на квалитет, нивоата 
на еколошки перформанси, 
дизајнот за сите набавки 
(вклучувајќи ја достапноста на 
инвалидизирани лица) и 
процена на усогласеноста, 
перформансите, употребата 
на производот, безбедноста 
на димензиите, вклучувајќи ги 
условите што се релевантни 
за производот во врска со 
името под кое се продава 
производот, терминологија, 
симболи, тестирање и методи 
на тестирање, пакување, 
означување и етикетирање, 
инструкции за корисниците, 
производствени процеси и 
методи и постапки на процена 
на усогласеноста; 
(б) Под 'технички 
спецификации‘, во случај на 
договори за работи, се 
подразбира збир на технички 
прописи кои се вклучени 

Член 33 став 1 (1) Со техничките 
спецификации, доколку е 
потребно, се дефинираат 
следните карактеристики: ниво 
на квалитет, техничко ниво и 
ниво на изведба, барања во 
врска со влијанието врз 
животната средина и 
безбедноста при користење, 
како и димензии, терминологија, 
симболи, методи на тестирање, 
пакување, означување и 
етикетирање, и инструкции за 
користење на стоката, системи 
за обезбедување на квалитет, 
услови и постапки за оцена на 
сообразност со релевантните 
стандарди или други слични 
барања. Во случај на договори 
за јавна набавка на работи, 
техничките спецификации 
можат, исто така, да се 
однесуваат и на идејно решение 
и оценување, проверка, 
инспекција и услови за прием на 
работите или техниките, 
постапките и методите на 
изведување, како и другите 
услови од технички карактер, 
што договорниот орган може да 
ги опише, согласно со закон и со 
општите или посебните прописи 
во однос на доставените 

Со одредбата од 
законот се 
сублимирани условите 
предвидени во 
соодветните одредби 
од Директивите. Имајќи 
предвид дека во 
законот не можеше да 
се користат Анекси, 
потполната 
усогласеност на оваа 
одредба не е можна. 
Сепак, се постигнува 
истиот ефект. 

Потполна усогласеност  
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конкретно во тендерските 
документи, со кои се 
дефинираат потребните 
карактеристики на материјал, 
производ или услуга и се 
овозможува материјалот, 
производот или услугата да 
бидат опишани на таков начин 
да се исполни целта што ја 
планирал договорниот субјект. 
Овие карактеристики вклучуваат 
нивоа на еколошки 
перформанси, дизајн за сите 
услови (вклучувајќи достапност 
за инвалидизирани лица) и 
процена на усогласеноста, 
перформанси, безбедност или 
димензии, вклучувајќи ги 
постапките во врска со 
гарантирање на квалитетот, 
терминологија, симболи, 
тестирањето и методите на 
тестирање, пакувањето, 
означувањето или 
етикетирањето, инструкции за 
корисниците и производствени 
процеси и методи. Тие, исто 
така, вклучуваат правила во 
врска со идејното решение и 
процена на трошоците, 
тестирање, инспекција и 
прифаќање на условите за 
работи и техники или методи 
на конструкција и сите други 
технички услови кои 
договорниот субјект е во 
позиција да ги пропише според 
општите или специфичните 
регулативи во врска со 
завршените работи и 
материјалите или деловите 
што тие ги вклучуваат; 

работи, материјали или други 
елементи на тие работи. 

 Анекс XXIV став 1(б, в, 
г, е, ж) 

Средствата за електронски прием 
на понуди, барања за учество и 
планови и проекти во конкурсите 
мора да гарантираат, технички и 
преку соодветни постапки, дека: 
(б) може прецизно да се утврди 
точното време на прием на 
понудите, барања за учество и 
поднесувањето планови и 
проекти;  

Член 61 (1) Со електронските средства 
се обезбедуваат интегритетот и 
доверливоста на добиените 
документи, доколку преку 
нивните технички 
карактеристики или преку 
одредена применета постапка 
се исполнуваат следните 
услови: 
- прецизно да може да се утврди 
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(в) може разумно да се обезбеди 
дека, пред пропишаните 
временски рокови, никој не може 
да има пристап до податоците 
што се пренесени под овие 
услови;  
(г) во случај да се прекрши 
забраната за пристап, може 
разумно да се обезбеди дека 
прекршувањето јасно може да се 
открие;  
(д) само овластени лица можат да 
ги одредат или менуваат 
датумите за отворање на 
добиените податоци; 
(е) истовремената активност на 
овластените лица мора да 
овозможи пристап до 
пренесените податоци само по 
пропишаниот датум;  
(ж) добиените и отворени 
податоци во согласност со овие 
услови мора да бидат достапни 
само за лицата кои се овластени 
да се запознаат со нив 

времето на поднесување на 
пријавите за учество или 
понудите; 
- никој да нема пристап до 
поднесените податоци пред 
истекот на крајниот рок за 
поднесување; 
- лесно да може да се открие 
прекршувањето на забраната за 
пристап до поднесените 
податоци од став 1 алинеја 2 на 
овој член; 
- пристапот до поднесените 
податоци во сите фази на 
процесот да е возможен 
единствено по моментот на 
отворање на податоците 
согласно со овој закон, и 
- по датумот на отворање на 
поднесените податоци, пристап 
до нив да имаат само овластени 
лица. 
 

31989L0665 Директива од 21 
декември 1989 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со  
примената на 
постапките за 
ревизија на 
доделувањата на 
договори за јавни 
набавки и јавни 
работи (89/665/ ЕЕЗ) 
Член 1 точка 1 
 
 
 
 
 
 
 
Член 1 точка 3, прва 
реченица 
 

 
Државите членки ќе ги преземат 
мерките потребни за да се 
осигури дека, во поглед на 
постапките за доделување 
договори што спаѓаат во доменот 
на Директивите 71/305/ ЕЕЗ и 
77/62/ ЕЕЗ, одлуките донесени од 
договорните институции можат 
делотворно да се ревидираат и 
особено, колку што е можно 
побрзо во согласност со условите 
изложени во следните Членови, а 
особено во Член 2 (7) за основите 
врз кои таквите одлуки го 
повредиле Законот на 
Заедницата во областа на јавните 
набавки или националните 
прописи кои го спроведуваат тој 
закон. 
 
Државите членки ќе осигураат 
постапките за ревизија да му 
бидат достапни, според детално 
разработени правила кои мже да 
ги утврди Држава членка, барем 
на секое она лице кое има или 

 Член 209 став 1 (1) Секој економски оператор кој 
има правен интерес за 
добивање на договорот за јавна 
набавка и кој претрпел или би 
можел да претрпи штета од 
евентуално прекршување на 
одредбите од овој закон, може 
да бара правна заштита против 
одлуките, дејствијата и 
пропуштањата за преземање 
дејствија од страна на 
договорниот орган во 
постапката за доделување на 
договор за јавна набавка. 
 

Директивите за 
правни лекови се 
разликуваат од 
Директивите за јавни 
набавки поради 
фактот што тие се 
повеќе наративни и 
рамковни и не 
пропишуваат јасни и 
конкретни норми кои 
би можеле да се 
имплементираат во 
националното 
законодавство. Од 
таа причина, оценката 
на усогласеноста со 
овие две Директиви 
се заснова на 
оценката на степенот 
на исполнување на 
минималните обврски 
кои ги пропишуваат 
Директивите во 
националното право, 
а не буквално 
транспонирање на 
нејзините одредби во 
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имало интерес во добивањето 
даден договор за јавни набавки 
или јавни работи и кое било или 
јавни работи и кое било или 
ризикува да биде повредено во 
наводен прекршок 
 

законот. 

 Член 2 точка 1 (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 2 точка 4 

Државата членка ќе осигури 
преземените мерки за постапките 
за ревизија специфицирани во 
Член 1 да опфаќаат одредба за 
овластување за: 
(a) да се преземат, што е можно 
поскоро и со постапки со 
разговори, привремени мерки со 
цел да се корегираат наводните 
повреди или да се спречат 
натамошни штети за засегнатите 
заинтересирани, вклучувајќи 
мерки за суспендирање или 
осигурување на суспензија на 
постапката за доделување јавен 
договор или спроведување на која 
било одлука донесена од 
набавувачот: 
 
Државите членки може да се 
осигураат при разгледувањето на 
можноста да се наложат 
привремени мерки одговорното 
тело да може да ги земе предвид 
можните последици на мерките за 
сите заинтересирани што би 
можеле да бидат оштетени, како и 
за јавниот интерес, и да може да 
одлучи да не одобри такви мерки 
во случаи кога негативните 
ефекти би ги надминувале 
корисните. Одлуката да не се 
одобрат привремени мерки нема 
да попречува други барања на 
лицето што ги бара тие мерки. 

Член 219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Поднесената жалба го 
одложува потпишувањето на 
договорот за јавна набавка и 
неговото извршување до 
конечноста на одлуката на 
Државната комисија. 
(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, Државната комисија може 
да го одобри продолжувањето 
на постапката за доделување на 
договорот за јавна набавка на 
барање на договорниот орган.   
(3) Договорот за јавна набавка 
потпишан спротивно на 
ставовите 1 и 2 на овој член е 
ништовен. 
 
 
(1) Договорниот орган може да 
поднесе барање за 
продолжување на постапката за 
доделување на договорот за 
јавна набавка. Барањето се 
поднесува истовремено со 
одговорот на жалбата. 
(2) Барањето за продолжување 
на постапката за доделување на 
договор за јавна набавка кое е 
поднесено спротивно на став 1 
на овој член ќе се отфрли. 
(3) Барањето за продолжување 
на постапката за доделување на 
договор за јавна набавка се 
однесува на потпишување на 
договорот за јавна набавка кој е 
предмет на жалбата. 
(4) Барањето за продолжување 
на постапката за доделување на 
договор за јавна набавка, може 
да се поднесе од причини 
поради кои може да настанат 
штети заради неспроведување 
на постапката, а кои се 
непропорционални на нејзината 
вредност. 

Двете одредби од 
Директивата се 
интегрална целина во 
однос на трите члена 
од законот кои се 
однесуваат на 
дејството кое го има 
поднесената жалба врз 
постапката и 
инструментите кои му 
стојат на располагање 
на договорниот орган 
да го надмине ваквото 
суспензивно дејство на 
жалбата. Од таа 
причина се ставени 
заедно во однос на 
соодветните членови 
на Директивите. И 
покрај различната 
содржина на текстот на 
одредбите од законот 
во однос на 
Директивите, 
одредбите од законот 
се во рамки на 
обврските кои ги 
даваат директивите.   
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Член 221 

 
(1) По барањето за 
продолжување на постапката за 
доделување на договорот за 
јавна набавка Државната 
комисија ќе одлучи во рок од 
три дена од денот на 
поднесувањето 
 

 Член 2 точка 1(б) 
 

(б) или да ги укине или да осигури 
укинување на одлуките донесени 
незаконски, вклучувајќи 
отстранување на 
дискриминаторски технички, 
економски или финансиски 
спецификации во повикот за 
тендер, документите за договорот 
или во кои било други документи 
во врска со постапката за 
доделување на договорот: 
 

Член 222 став 1 алинеи 
4 и 5 

(1) Во постапката за правна 
заштита, Државната комисија 
може: 
- да ја укине одлуката, или да ги 
поништи дејствијата во делот во 
кој се незаконски; 
- да ја поништи одлуката во 
случај кога во постапката за 
доделување на договор за јавна 
набавка е причинета таква 
неправилност која е причина за 
поништување според одредбите 
на овој закон и законите со кои 
се уредува управната постапка; 

 Потполна усогласеност  

 Член 2 точка 2 
 

Овластувањата специфицирани 
во параграфот 1 можат да се 
договорат во посебни тела 
задолжени за различни аспекти 
на постапката на ревизија. 
 
 

Член 202 став 1 (1) Државната комисија за 
жалби по јавни набавки (во 
натамошниот текст: Државна 
комисија) е надлежна за 
решавање по жалби во 
постапките за доделување на 
договори за јавни набавки 
пропишани со овој закон 
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 Член 2 точка 8, втора 
реченица 
 

Покрај тоа, во таков случај, мора 
да постои одредба со која ќе се 
гарантираат постапки со кои 
наводна незаконска мерка 
преземена од телото кое ја врши 
ревизијата или наводен пропуст 
во спроведувањето на 
овластувањата што му се дадени 
на тоа тело, можат да бидат 
предмет на судска ревизија или 
друго тело кое е суд или трибунал 
во смисла на значењето дадено 
во Член 177 од Спогодбата за 
ЕЕЗ и независно и од 
набавувачот и од телото што ја 
вршело ревизијата.  
 

Член 232 став 1 (1) Против решението на 
Државната комисија може да се 
покрене управен спор пред  
судот надлежен за водење на 
управни спорови. 
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 Член 2 точка 8, трета 
реченица 
 

Членовите на таквото независно 
тело ќе бидат назначувани и 
ослободувани од должност под 
истите услови како и членовите 

Член 204 став 4 и 5 (4) За член на Државната 
комисија се именува лице кое е 
државјанин на Република 
Mакедонија, има стекнато 

Делот на разрешување 
од должност на 
членовите на 
комисијата опфатен во 

Потполна усогласеност  



 271 

на судството, во однос на 
институцијата одговорна за 
нивното назначување, мандат и 
нивното отстранување од 
службата. Ако не повеќемина, 
барем претседателот на ова 
независно тело ќе ги има истите 
правни и професионални 
квалификации како и 
припадниците  на судството.  
 

универзитетска диплома за 
дипломиран правник и има 
најмалку три години искуство во 
областа на јавните набавки. 
 
(5) За претседател на 
Државната комисија се именува 
лице кое има стекнато 
универзитетска диполома за 
дипломиран правник, положен 
правосуден испит, најмалку 
шест години работен стаж како 
судија, јавен правобранител, 
заменик - јавен правобранител, 
нотар или адвокат, односно 
десет години на други правни 
работи по положен правосуден 
испит 

оваа одредба од 
Директивите е 
обрабптен во член 205 
став 1 каде има исто 
повикување на овој 
член од Директивата 

 Член 2 точка 8, трета 
реченица 
 

Членовите на таквото независно 
тело ќе бидат назначувани и 
ослободувани од должност под 
истите услови како и членовите 
на судството, во однос на 
институцијата одговорна за 
нивното назначување, мандат и 
нивното отстранување од 
службата. Ако не повеќемина, 
барем претседателот на ова 
независно тело ќе ги има истите 
правни и професионални 
квалификации како и 
припадниците  на судството.  
 

Член 205 став 1 (1) Собранието на Република 
Македонија  го разрешува 
претседателот или член на 
Државната комисија пред 
истекот на мандатот ако: 
- тоа сам го побара; 
- трајно ја загуби способноста за 
вршење на функцијата, што го 
утврдува Собранието на 
Република Македонија; 
- е осуден со правосилна судска 
пресуда за кривично дело на 
безусловна казна затвор од 
најмалку шест месеци; 
- ги исполни условите за 
старосна пензија; 
- врши работи кои се неспоиви 
со функцијата член или 
претседател на Државната 
комисија, или 
- настапи смрт на 
претседателот или членот 
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 Член 2 точка 8, четврта 
реченица 
 

Независното тело ќе ги донесува 
своите одлуки по процедура во 
која ќе бидат ислушани двете 
страни, и таквите одлуки ќе бидат, 
со средствата определени од 
секоја одделна Држава членка, 
законски обврзувачки. 
 

Член 211 (1) Во постапката за правна 
заштита, странките се должни 
да ги изнесат сите факти на кои 
ги засноваат своите барања, 
како и дејствија или 
пропуштања за преземање 
дејствија од страна на 
договорниот орган во 
постапката за доделување на 
договор за јавна набавка и да 
достават соодветни докази за 
тоа. 
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(2) Во постапката за правна 
заштита, договорниот орган е 
должен да ги докаже фактите и 
околностите врз основа на кои 
ја донел својата одлука, презел 
дејствија или пропуштил да 
преземе дејствија во 
реализацијата на постапката за 
доделување на договор за јавна 
набавка, која е предмет на 
постапка за правна заштита. 
(3) Подносителот на жалбата во 
постапката за правна заштита е 
должен да докаже или да го 
стори веројатно постоењето на 
фактите и причините кои се 
однесуваат на правото за 
поднесување на жалба, повреда 
на постапката, или повреда на 
материјалното право, кои се 
истакнати во жалбата. 

31992L0013 Директива од  25 
февруари 1992 за 
координирање на 
законите, прописите и 
административните 
одредби во врска со 
примената прописите 
на Заедницата за 
постапките за 
набавки на субјектите 
од секторите 
водостопанство, 
енергетика, сообраќај 
и телекомуникации 
Член 1 точка 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 1 точка 3, прва 
реченица 

Државите членки ќе ги преземат 
мерките отребни за да се осигури 
дека одлуките донесени од 
договорните субјекти можат 
делотворно да се ревидираат и, 
особено, колку што е можно 
побрзо во согласност со условите 
изложени во следните Членови, а 
особено во член 2 (8) за основите 
врз кои таквите одлуки го 
повредиле  Законот на 
Заедницата во областа на јавните 
набавки или националните 
прописи кои го спроведуваат тој 
закон во поглед на: 
а) постапки за доделување на 
договор што спаѓаат во доменот 
на Директивата на Советот  
90/531/ЕЕЗ; и 
б) сообразеност со Членот 3 (2) 
од таа Директива во случај на 
договорни субјекти на кои се 
применува таа одредба. 
 
 
 
 
 
 
Државите членки ќе осигураат  
постапките за ревизија да му 

Член 209 став 1 (1) Секој економски оператор кој 
има правен интерес за 
добивање на договорот за јавна 
набавка и кој претрпел или би 
можел да претрпи штета од 
евентуално прекршување на 
одредбите од овој закон, може 
да бара правна заштита против 
одлуките, дејствијата и 
пропуштањата за преземање 
дејствија од страна на 
договорниот орган во 
постапката за доделување на 
договор за јавна набавка. 
 

Директивите за 
правни лекови се 
разликуваат од 
Директивите за јавни 
набавки поради 
фактот што тие се 
повеќе наративни и 
рамковни и не 
пропишуваат јасни и 
конкретни норми кои 
би можеле да се 
имплементираат во 
националното 
законодавство. Од 
таа причина, оценката 
на усогласеноста со 
овие две Директиви 
се заснова на 
оценката на степенот 
на исполнување на 
минималните обврски 
кои ги пропишуваат 
Директивите во 
националното право, 
а не буквално 
транспонирање на 
нејзините одредби во 
законот. 
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бидат достапни, според детално 
разработени правила кои може да 
ги утврди Државата членка, барем 
на секое она лице кои има или 
имало интерес во добивањето 
даден договор и кое било или 
ризикува да биде повредено во 
наводен прекршок. 

 Член 2 точка 1(а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 2 точка 4 

1. Државата членка ќе се осигури 
превземените мерки за 
постапките за ревизија 
специфицирани во Член 1 да 
опфаќаат одредба за 
овластување за: 
а) да се превземат, што е можно 
поскоро и со постпки со 
разговори, привремени мерки со 
цел да се корегираат наводните 
повреди или да се спречат 
натамошни штети за засегнатите 
интереси, вклучувајќи мерки за 
суспендирање или осигурување н 
суспензија на постапката за 
доделување на договор или 
спроведување на кој било одлука 
донесена од договорниот субјект 
– набавувачот; и 
 
Државите членки може да 
осигураат при разгледувањето на 
можноста да се наложат 
привремени мерки одговорното 
тело да може да ги земе предвид 
можните последици на мерките за 
сите интереси што би можеле да 
бидат оштетени, како и за јавниот 
интерес, и да може да одлучи да 
не одобри такви мерки во случаи 
кога негативните ефекти би ги 
надминувале корисните. 
Одлуката да се одобрат 
привремени мерки нема да 
попречува други барања на 
лицето што ги бара тие мерки. 

Член 219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член 220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Поднесената жалба го 
одложува потпишувањето на 
договорот за јавна набавка и 
неговото извршување до 
конечноста на одлуката на 
Државната комисија. 
(2) По исклучок од став 1 на овој 
член, Државната комисија може 
да го одобри продолжувањето 
на постапката за доделување на 
договорот за јавна набавка на 
барање на договорниот орган.   
(3) Договорот за јавна набавка 
потпишан спротивно на 
ставовите 1 и 2 на овој член е 
ништовен. 
 
 
(1) Договорниот орган може да 
поднесе барање за 
продолжување на постапката за 
доделување на договорот за 
јавна набавка. Барањето се 
поднесува истовремено со 
одговорот на жалбата. 
(2) Барањето за продолжување 
на постапката за доделување на 
договор за јавна набавка кое е 
поднесено спротивно на став 1 
на овој член ќе се отфрли. 
(3) Барањето за продолжување 
на постапката за доделување на 
договор за јавна набавка се 
однесува на потпишување на 
договорот за јавна набавка кој е 
предмет на жалбата. 
(4) Барањето за продолжување 
на постапката за доделување на 
договор за јавна набавка, може 
да се поднесе од причини 
поради кои може да настанат 
штети заради неспроведување 
на постапката, а кои се 
непропорционални на нејзината 

Двете одредби од 
Директивата се 
интегрална целина во 
однос на трите члена 
од законот кои се 
однесуваат на 
дејството кое го има 
поднесената жалба врз 
постапката и 
инструментите кои му 
стојат на располагање 
на договорниот орган 
да го надмине ваквото 
суспензивно дејство на 
жалбата. Од таа 
причина се ставени 
заедно во однос на 
соодветните членови 
на Директивите. И 
покрај различната 
содржина на текстот на 
одредбите од законот 
во однос на 
Директивите, 
одредбите од законот 
се во рамки на 
обврските кои ги 
даваат директивите.   
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Член 221 

вредност. 
 
(1) По барањето за 
продолжување на постапката за 
доделување на договорот за 
јавна набавка Државната 
комисија ќе одлучи во рок од 
три дена од денот на 
поднесувањето 
 

 Член 2 точка 1(б) б) да ги укине или да осигури 
укинување на одлуките донесени 
незаконски, вклучувајќи 
отстранвување на 
дискриминаторски технички, 
економски или финансиски 
спецификации во огласот за 
договорот, периодичниот 
индикативен оглас, огласот за 
постоење систем за 
квалификација, во поканата за 
тендер, документите за договорот 
или бо кои било други документи 
во врска со постапката за 
доделување на договорот за која 
се работи; 

Член 222 став 1 алинеи 
4 и 5 

(1) Во постапката за правна 
заштита, Државната комисија 
може: 
- да ја укине одлуката, или да ги 
поништи дејствијата во делот во 
кој се незаконски; 
- да ја поништи одлуката во 
случај кога во постапката за 
доделување на договор за јавна 
набавка е причинета таква 
неправилност која е причина за 
поништување според одредбите 
на овој закон и законите со кои 
се уредува управната постапка; 

 Потполна усогласеност  

 Член 2 точка 2 Овластувањата спомнати во 
параграфот 1 можат да се 
пренесат на посебни тела 
задолжени за различни аспекти 
на постапката на ревизија 

Член 202 став 1 (1) Државната комисија за 
жалби по јавни набавки (во 
натамошниот текст: Државна 
комисија) е надлежна за 
решавање по жалби во 
постапките за доделување на 
договори за јавни набавки 
пропишани со овој закон и за 
постапки пропишани со посебни 
закони. 
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 Член 2 точка 9, втора 
реченица 

Покрај тоа, во таков случај, мора 
да постои одредба со која ќе се 
гарантираат постапки со кои 
наводна незаконска мерка 
преземена од телото кое ја врши 
ревизијата или наводен пропуст 
во спроведувањето на 
овластувањата што му се дадени 
на тоа тело, можат да бидат 
предмет на судска ревизија или 
ревизија на друго тело кое е суд 
или трибунал во смисла на 
значењето дадено во член 177 од 
Спогодбата на ЕЕЗ и независно и 
од договорниот субјект- 
набавувачот и од телото што ја 

Член 232 став 1 (1) Против решението на 
Државната комисија може да се 
покрене управен спор пред  
судот надлежен за водење на 
управни спорови. 

 Потполна усогласеност  
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вршело ревизијата. 

 Член 2 точка 9, трета 
реченица 

Членовите на независното тело 
за кое говори првиот параграф ќе 
бидат назначувани и 
отповикувани под истите услови 
како и членовите на судството, во 
однос на институцијата одговорна 
за нивното назначување, нивниот 
мандат и нивното отповикување. 
Ако не повеќемина, барем 
претседателот на ова независно 
тело ќе ги има истите правни и 
професионални квалификации 
како и препадниците на 
судството. 

Член 205 став 1 (1) Собранието на Република 
Македонија го разрешува 
претседателот или член на 
Државната комисија пред 
истекот на мандатот ако: 
- тоа сам го побара; 
- трајно ја загуби способноста за 
вршење на функцијата, што го 
утврдува Собранието на 
Република Македонија; 
- е осуден со правосилна судска 
пресуда за кривично дело на 
безусловна казна затвор од 
најмалку шест месеци; 
- ги исполни условите за 
старосна пензија; 
- врши работи кои се неспоиви 
со функцијата член или 
претседател на Државната 
комисија, или 
- настапи смрт на 
претседателот или членот 
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 Член 2 точка 9, трета 
реченица 

Членовите на независното тело 
за кое говори првиот параграф ќе 
бидат назначувани и 
отповикувани под истите услови 
како и членовите на судството, во 
однос на институцијата одговорна 
за нивното назначување, нивниот 
мандат и нивното отповикување. 
Ако не повеќемина, барем 
претседателот на ова независно 
тело ќе ги има истите правни и 
професионални квалификации 
како и препадниците на 
судството. 

Член 204 став 4 и 5 (4) За член на Државната 
комисија се именува лице кое е 
државјанин на Република 
Mакедонија, дипломиран 
правник и има најмалку три 
години искуство во областа на 
јавните набавки. 
(5) За претседател на 
Државната комисија се именува 
лице кое е дипломиран правник, 
има положен правосуден испит, 
најмалку шест години работен 
стаж како судија, јавен 
правобранител, заменик  - јавен 
правобранител, нотар или 
адвокат, односно десет години 
на други правни работи по 

положен правосуден испит. 
 

Делот на разрешување 
од должност на 
членовите на 
комисијата опфатен во 
оваа одредба од 
Директивите е 
обрабптен во член 205 
став 1 каде има исто 
повикување на овој 
член од Директивата 
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 Член 2 точка 9, четврта 
реченица 

Независното тело ќе ги донесува 
своите одлуки по процедура во 
која ќе бидат ислушани двете 
страни, и неговите одлуки ќе 
бидат, со средствата утврдени од 
секоја одделна Држава членка, 
законски обврзувчки. 

Член 211 (1) Во постапката за правна 
заштита, странките се должни 
да ги изнесат сите факти на кои 
ги засноваат своите барања, 
како и дејствија или 
пропуштања за преземање 
дејствија од страна на 
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 договорниот орган во 
постапката за доделување на 
договор за јавна набавка и да 
достават соодветни докази за 
тоа. 
(2) Во постапката за правна 
заштита, договорниот орган е 
должен да ги докаже фактите и 
околностите врз основа на кои 
ја донел својата одлука, презел 
дејствија или пропуштил да 
преземе дејствија во 
реализацијата на постапката за 
доделување на договор за јавна 
набавка, која е предмет на 
постапка за правна заштита. 
(3) Подносителот на жалбата во 
постапката за правна заштита е 
должен да докаже или да го 
стори веројатно постоењето на 
фактите и причините кои се 
однесуваат на правото за 
поднесување на жалба, повреда 
на постапката, или повреда на 
материјалното право, кои се 
истакнати во жалбата. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


