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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 

 
У  К  А  З 

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 15 јули 

2010 година. 
    

     Бр. 07–3210/1                                 Претседател 
15 јули 2010 година                    на Република Македонија, 

    Скопје                                      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 и 130/2008), во членот 26-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Владата на Република Македонија дава одобрение по претходно мислење на  

Министерството за финансии, за промена на динамиката на реализација и/или плаќање на 
обврските од склучените договори за јавни набавки кои се предвидени со програма 
опфатена со развојниот дел од Буџетот, а за чија промена е обезбедена претходна 
согласност од другата договорна страна.“ 

 
Член 2 

По членот 26-а се додава нов член 26-б, кој гласи: 
 

„Член 26-б 
Во услови на донесување на измени и дополнувања на Буџетот на Република 

Македонија со кои се намалуваат одобрените средства, буџетските корисници можат да 
извршат промена на динамиката на реализација и/или плаќање на обврските од 
склучените едногодишни договори, по претходно обезбедена согласност од другата 
договорна страна, со склучување на анекс на договорот за продолжување на рокот за 
следната година или повеќе. За склучување на анекс на договорот потребна е согласност 
од Владата на Република Македонија.“ 



Службен весник на РМ, бр. 97 од 20.07.2010 година 

2 од 3 

Член 3 
Во членот 124 во воведната реченица по зборовите: „тендерската документација“ се 

додаваат зборовите: „или во поканата за учество на електронска аукција“. 
 

Член 4 
Во членот 136 став (1) по зборот „јавно“ запирката се заменува со точка, а зборовите до 

крајот на реченицата се бришат. 
 

Член 5 
Во членот 147 став (1) по алинејата 2 се додаваат две нови алинеи 3 и 4, кои гласат: 
"- му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 

доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство,  
- му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна 

дејност,“. 
Во ставот (2) алинеја 4 сврзникот „и“ на крајот се заменува со запирка и се додаваат две 

нови алинеи 5 и 6,  кои гласат: 
"- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не 

му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување 
на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство,  

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му 
е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност 
и“.  

Во алинејата 5 која станува алинеја 7 зборот „уверение“ се заменува со зборот 
„потврда“. 

 
Член 6 

Во членот 162 се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Договорниот орган е должен да донесе одлука за избор или за поништување на 

постапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, односно 
пријавите за учество во конкретната постапка, сметајќи од денот определен како краен рок 
за поднесување на понудите, односно пријавите за учество.“ 

 
Член 7 

Во членот 216 ставот (3) се менува и гласи: 
„Кога постапката завршува со електронска аукција, рокот за изјавување на жалбата во 

однос на утврдувањето на способноста на понудувачите и целосната евалуација на 
првичните понуди се смета од денот на прием на одлуката со која се одлучува за 
поединечно право од постапката за доделување на договор за јавна набавка по 
завршување на електронската аукција.“ 

 
Член 8 

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен 
весник на Република Македонија“ број 130/2008), во членот 24 алинеите 2 и 3  се менуваат 
и гласат: 

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

- во 100% од бројот на објавени огласи за отворена постапка, ограничена постапка, 
постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и за постапка со барање за 
прибирање на понуди со објавување на оглас од 1 јануари 2012 година.“ 
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Член 9 
Постапките за јавни набавки започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон 

ќе завршат согласно со прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

 
Член 10 

Одредбите од членовите 1 и 2 на овој закон ќе се применуваат на склучените договори 
за јавни набавки. 

 
Член 11 

Одредбите од членот 2 на овој закон ќе се применуваат до 31 декември 2011 година. 
 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 
 


