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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Врз основа на член 161 став (5) од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 136/2007), министерот за финансии донесе 

 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ВО БОДОВИ 
 

Член 1 
Со оваа методологија се утврдува изразувањето на критериумите за доделување на 

договорот за јавна набавка во бодови.  
Член 2 

Критериумот економски најповолна понуда треба да се изрази на начин кој ќе овозможи  
конкретно да се изразат сите елементи на овој критериум заради евалуација на понудите во 
зависност од видот на предметот на договорот за јавна набавка и неговите технички 
карактеристики. 

 
Член 3 

Елементите на критериумот економски најповолна понуда се изразуваат со број на 
бодови во распон од 1 до 100 бодови кои редоследно се наведуваат  според нивната 
важност.  

Вкупниот збир на бодови за сите елементи за кои се определил договорниот орган по 
конкретната набавка треба да биде 100 бода. 

Секој елемент кој ќе се вреднува  директно е поврзан со предметот на договорот за 
јавна набавка. 

 
Член 4 

Елементот цена се пресметува во бодови и тоа пропорционално во однос на најниската 
понудена цена која се вреднува со најголем број на бодови. 

Пресметување на бодовите од став 1 на овој член се врши според следната формула:  
 
 
  
 
Eлементот цена може да се пресметува и според други формули доколку ги содржат 

елементите од формулата од став 2 на овој член. 
 

Член 5 
Елементот карактеристики на квалитет се пресметува во бодови така што се собираат 

бодовите на поделементите на елементот карактеристики на квалитет кои договорниот орган ги 
утврдил во тендерската документација и кои треба да бидат објективни и споредливи. 

Поделементи на елементот карактеристики на квалитетот кај договорите чиј предмет е 
набавка на консултантски и интелектуални услуги можат да бидат: пристапот и 
методологијата за исполнување на проектните задачи, квалификациите и искуството на 
клучниот тим кој ќе биде вклучен во реализација на проектот и други важни поделементи 
кои договорниот орган ги предвидел во техничката понуда. 

 
Член 6 
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Елементите технички и функционални карактеристики, еколошки карактеристики, оперативни 
трошоци, економичност, постпродажни услуги и техничка подршка, време на испорака или 
извршување и другите важни елементи за евалуација на понудите се пресметуваат во бодови така 
што понудата со кои се нудат најголеми поволности за соодветниот елемент добива најголем број 
на бодови а останатите понуди помал број на бодови соодветно на понудените услови и 
карактеристики. 

 
Член 7 

Во случај кога критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниската 
цена, понудите се рангираат според понудените цени. Понудата со најниска цена се смета 
за најповолна. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на оваа методологија престанува да важи 
Методологијата за изразување на критериумите во бодови („Службен весник на 
Република Македонија“ број 10/05). 

 
Член 9 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". 

 
     Бр. 23-13445/1    
25 март 2008 година             Министер, 

   Скопје           д-р Трајко Славески, с.р. 
 


