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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4
февруари 2014 година.
Бр. 07 – 696/1
4 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
НАБАВКИ
Член 1
Во Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број
136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13 и 148/13), во членот 14 ставот (12) се
менува и гласи:
“Барањето за добивање на согласност се распределува кај членовите и претседателот на
Советот по случаен електронски избор и особено содржи:
- правен основ за видот на согласноста што се бара,
- опис на предметот на набавка и проценета вредност,
- образложение за причините за користење на предметните критериуми, барања или
услови,
- записник од спроведениот технички дијалог во случаите каде што неговото
спроведување е задолжително, согласно со овој закон,
- извештај за потребата од обезбедување на согласност и
- други податоци што договорниот орган ги смета за корисни.“
Во ставот (13) се додава нова реченица која гласи: „Во случај на дополнителни работи
согласно со овој закон, договорниот орган доставува образложение од изведувачот и
надзорот за потребата и причините поради кои настанала потребата за дополнителни
работи и овозможува увид во целокупната градежно-техничка документација,
дополнителен ревидиран проект во случаите каде што е неопходно и увид на самото
место.“
1 од 5

Службен весник на РМ, бр. 28 од 06.02.2014 година

Во ставот (18) по зборовите: „огласот за јавна набавка“ се додаваат зборовите:
„односно не смее да ја спроведе постапката со преговарање без претходно објавување на
оглас за набавка на дополнителни работи“.
Во ставот (20) по зборовите: „три стручни лица“ се става запирка и се додаваат
зборовите: „односно седум стручни лица кај барањата за дополнителни работи“.
Во ставот (21) се додава нова реченица која гласи: „Кај барањата за добивање
согласност за дополнителни работи, стручните лица изготвуваат мислење за оправданоста
за спроведување на постапката со преговарање врз основа на документацијата и извршен
увид на фактичката состојба кое го доставуваат до Советот во рок од пет работни дена.“
Член 2
Во членот 18 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) При подготвување на техничките спецификации во постапка за доделување на
договор за јавна набавка на работи, договорниот орган е должен да ги стави сите позиции
кои се предвидени во предмерот на ревидираниот проект за изведување на работите.
(4) Изведувачот кој е носител на набавката во договор за јавна набавка на работи
одговара за недостатоци што би се покажале за време од десет години од предавањето и
приемот на работите во согласност со одредбите од Законот за облигационите односи.
Истото важи и за проектантот ако недостатокот произлегува од некој недостаток во
проектот, како и за лицето кое вршело надзор ако недостатокот произлегува од некој
недостаток во вршењето на надзорот.“
Член 3
Во членот 99 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Во случаите на дополнителни работи, договорниот орган е должен по претходно
барање да добие согласност од Советот пред започнување со постапката со преговарање
без претходно објавување на оглас во постапка согласно со овој закон.“
Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).
Член 4
Во членот 140 по ставот (10) се додаваат два нови става (11) и (12), кои гласат:
„(11) Доколку Државната комисија за жалби по јавни набавки донесе решение со кое
постапката се враќа во повторна евалуација, комисијата е должна да ја изврши повторната
евалуација во рок од пет работни дена од денот на приемот на решението со поднесување
предлог за избор или за поништување на постапката до одговорното лице, не сметајќи ги
деновите за спроведување на електронската аукција.
(12) Во случаите од ставот (11) на овој член комисијата не смее да отфрли понуда
поради истекување на периодот на важност без да побара од понудувачот негово
продолжување.“
Член 5
Во членот 144 по ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:
„(4) При доделување договор за јавна набавка на услуги за превоз на патници,
подизведувачот треба да ги исполнува истите критериуми за утврдување на способноста
предвидени за понудувачот.
(5) При доделување на договор за јавна набавка на услуги за превоз на патници,
предметот на договорот задолжително се оформува во делови, при што секоја релација
претставува посебен дел.
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(6) Економскиот оператор или групата на економски оператори може да поднесе
понуда во постапката за доделување на договор за јавна набавка на услуги за превоз на
патници за онолку релации за колку што поседува слободни возила за посебен линиски
превоз на патници и истите треба да ги исполнуваат минималните техничкоексплоатациони стандарди утврдени во тендерската документација.“
Член 6
Во членот 148 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) При утврдување на способноста за вршење на професионална дејност на
економските оператори договорниот орган бара и доказ издаден од надлежен орган за
исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон
кои се однесуваат на предметот на договорот.“
Член 7
Во членот 151 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „освен кога се работи за податоци од билансот на успехот.“
Член 8
Во членот 154 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „освен во делот на референтната листа, претходно склучените
договори и на лиценците.“
Член 9
Во членот 169 став (1) алинеја 2 зборовите: „или соодветна“ се бришат.
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- не е поднесена ниту една соодветна понуда во постапка каде што предметот на
договорот е оформен во единствен дел, како и во постапките каде што предметот на
договорот е оформен во повеќе делови и каде што може да се утврди соодветноста на
понудите,“.
Член 10
Во членот 210 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- не е постапено согласно со членот 140 ставови (11) и (12) од овој закон,“.
Член 11
Во членот 212 став (1) алинеја 11 зборовите: „и печат“ се бришат.
Член 12
Во членот 220 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Договорниот орган задолжително ја известува Државната комисија за
постапувањето по нејзиното решение со кое се усвоила жалбата во рок од десет дена од
донесувањето на одлуката со која постапува по усвоената жалба, односно од преземање на
дејствието што пропуштил да го преземе.“
Член 13
По членот 232-з се додаваат три нови члена 232-ѕ, 232-и и 232-ј, кои гласат:
„Член 232-ѕ
(1) Тој што свесно нема да ги стави сите позиции во тендерската документација кои се
предвидени во предмерот на ревидираниот проект за изведување на работите спротивно
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на членот 18 став (3) од овој закон и со тоа за себе или за друг ќе оствари поголема имотна
корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе
или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна штета, ќе се казни со
казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе
или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета од поголеми
размери, ќе се казни со казна затвор од три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го стори од небрежност ќе се казни со
затвор до шест месеци, за ставот (2) на овој член со затвор до една година и за ставот (3)
на овој член со затвор од една до три години.
Член 232-и
(1) Тој што свесно ќе додели договор за јавна набавка на дополнителни работи во
постапка со преговарање без претходно објавување на оглас без согласност од Советот
спротивно на членот 99 став (3) од овој закон и со тоа за себе или за друг ќе оствари
поголема имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор
до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе
или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна штета, ќе се казни со
казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе
или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета од поголеми
размери, ќе се казни со казна затвор од три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го стори од небрежност ќе се казни со затвор
до шест месеци, за ставот (2) на овој член со затвор до една година и за ставот (3) на овој член
со затвор од една до три години.
Член 232-ј
(1) Тој што нема да ја заврши повторната евалуација по решение на Државната
комисија со кое постапката се враќа во повторна евалуација во рок од пет работни дена
спротивно на членот 140 став (11) од овој закон со намера да истече периодот на важноста
на понудите за да не може да се изврши избор на најповолна понуда и со тоа за себе или за
друг ќе оствари поголема имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни
со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе
или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна штета, ќе се казни со
казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе
или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета од поголеми
размери, ќе се казни со казна затвор од три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го стори од небрежност ќе се казни со затвор
до шест месеци, за ставот (2) на овој член со затвор до една година и за ставот (3) на овој член
со затвор од една до три години.“
Член 14
Постапките за доделување договори за јавни набавки започнати до денот на
влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно со Законот за јавните набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11,
15/13 и 148/13).
4 од 5

Службен весник на РМ, бр. 28 од 06.02.2014 година

Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, освен одредбите од членовите 1, 3 и 13 кои ќе започнат да се
применуваат од 1 мај 2014 година.
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