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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 27 

февруари 2014 година.
  

      Бр. 07 – 1278/1                                                                                      Претседател
27 февруари 2014 година                                                                на Република Македонија,                      

      Скопје                                                                                           Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н 
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, 148/13, 160/13 и 28/14), во членот 13 по 
ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) За именување на директор на Бирото се објавува јавен оглас во најмалку три 
дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија, од кои 
еден од весниците што се издаваат е на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.“

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:
„За директор на Бирото може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве 

услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна 

или прекршочна санкција  забрана за вршење на професија, дејност или должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен 

образование од областа на правото или економијата;
4) има работно искуство од најмалку пет години од кои најмалку три години од областа 

на јавните набавки;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за познавање на 

англиски јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,
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- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,
- ФЦЕ (FCE)  (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) со најмалку Б2 ниво и
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.“ 

Член 2
Во членот 14 став (6) зборот „конкурс“ се заменува со зборовите: „оглас кој се објавува 

во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република 
Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат е на јазикот што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик“.

Ставот (7) се менува и гласи:
„За член на Советот може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна 

или прекршочна санкција  забрана за вршење на професија, дејност или должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен 

образование;
4) има работно искуство од најмалку пет години од кои најмалку три години од областа 

на јавните набавки;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за познавање на 

англиски јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,
- ФЦЕ (FCE)  (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) со најмалку Б2 ниво и
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.“

Член 3
Во членот 54 ставот (2) се менува и гласи:
„Ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка без вклучен ДДВ е над 50.000 

евра за стоки и услуги, односно над 200.000 евра за работи, огласот за доделување договор 
за јавна набавка задолжително се објавува во Службено гласило на Европската унија. 
Договорниот орган може да го објави огласот од овој став и во соодветна деловна 
публикација или технички или професионален весник кој е достапен на пошироката 
меѓународна стручна и друга јавност.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Преводот на огласот од ставот (2) на овој член на англиски јазик со изјава го 

потврдува преведувач кој поседува меѓународно признат сертификат за познавање на 
англиски јазик со најмалку Ц1 ниво или еквивалентно.“.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 

Член 4
Во членот 169 став (2) бројот „7“ се заменува со бројот „8“.

Член 5
Во членот 201 став (2) зборовите: „Законот за државните службеници” се заменуваат со 

зборовите: „Законот за административните службеници”.
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Член 6
Во членот 202 став (2) зборот „конкурс“ се заменува со зборовите: „оглас кој се 

објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на 
Република Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат е на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик“.

Ставот (4) се менува и гласи:
„За член на Државната комисија може да биде именувано лице кое ги исполнува 

следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна 

или прекршочна санкција  забрана за вршење на професија, дејност или должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен 

образование од областа на правото;
4) има работно искуство од најмалку пет години од кои најмалку три години од областа 

на јавните набавки;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за познавање на 

англиски јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,
- ФЦЕ (FCE)  (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) со најмалку Б2 ниво и
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.“
Ставот (5) се менува и гласи:
„За претседател на Државната комисија може да биде именувано лице кое ги исполнува 

следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна 

или прекршочна санкција  забрана за вршење на професија, дејност или должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен 

образование од областа на правото;
4) има положено правосуден испит;
5) има работно искуство од најмалку пет години од кои три години во областа на 

јавните набавки;
6) поседува еден од следните меѓународно признати сертификати за познавање на 

англиски јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,
- ФЦЕ (FCE)  (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) со најмалку Б2 ниво и
7) има положено психолошки тест и тест за интегритет.“

Член 7
Во членот 210 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- не е постапено согласно со членот 54 став (2) от овој закон,“.
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Член 8
По членот 232-ј се додава нов член 232-к, кој гласи:

„Член 232-к
(1) Тој што свесно нема да го објави огласот за јавна набавка спротивно на членот 54 

ставот (2) од овој закон, а бил должен тоа да го стори согласно со одредбите 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) со затвор до една година и за ставот (3) со затвор од 
една до три години.“

Член 9
Директорот на Бирото за јавни набавки, членовите на Советот за јавни набавки и 

претседателот и членовите на Државната комисија за жалби по јавни набавки именувани 
до денот на започнувањето со примена на овој закон продолжуваат да ја извршуваат 
функцијата до истекот на мандатот за кој се избрани.

Член 10
Одредбите од членовите 1,  2 и  6 од овој закон кои се однесуваат на условот за 

познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по две години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.

Одредбите од членовите 3 став (1), 7 и 8 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 
1 мај 2014 година.

Одредбите од членот 3 став (2) од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 
јануари 2015 година.

Одредбите од членот 5 од овој закон ќе започнат да се применуваат со отпочнувањето 
со примена на Законот за административните службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ број 27/14).    

Член 11
Постапките за доделување договори за јавни набавки започнати пред денот на 

започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со прописите што важеле 
до денот на влегување во сила на овој закон.

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

на Република Македонија”, а ќе започне да се применува по една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.


