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20131483537
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 24
октомври 2013 година.
Бр. 07-4099/1
24 октомври 2013 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 и 15/13), во членот 3 по точката 30 се додаваат три
нови точки 31, 32 и 33, кои гласат:
„31. „Поврзан економски оператор“ е економски оператор:
- врз кој економскиот оператор со кој е поврзан има доминантно влијание,
- кој има доминантно влијание врз економскиот оператор со кој е поврзан или
- кој заедно со економскиот оператор со кој е поврзан е предмет на доминантно
влијание од страна на трет субјект;
32. „Доминантно влијание“ е кога:
- едниот економски оператор директно или индиректно е сопственик на повеќе од
половина од капиталот во другиот економски оператор и на тој начин го контролира
мнозинството гласови врз основа на акциите или уделите издадени од страна на другиот
економски оператор и може да назначи повеќе од половина членови во органите на
управување или во надзорниот одбор на другиот економски оператор или
- постои роднинска поврзаност меѓу основачите на двата економски оператори до втор
степен;
33. „Профил на економски оператор“ е функционалност на Електронскиот систем за
јавни набавки со која се олеснува докажувањето на исполнетоста на одредени критериуми
за утврдување на способност од страна на регистрираните економски оператори;“.
Точките 31, 32 и 33 стануваат точки 34, 35 и 36.
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Член 2
Во членот 8 по алинејата 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6, кои гласат:
„- се нотарски услуги,
- се услуги на извршители,“.
Член 3
По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:
„Член 10-a
Овој закон не се применува при доделување на договор од страна на договорен орган
на правно лице доколку:
- правното лице е основано да врши дејност од делокругот на надлежности на тој
договорен орган,
- правното лице врши дејност претежно за договорниот орган,
- предметот на договорот е директно поврзан со вршење на дејноста од алинејата 1 на
овој член,
- договорниот орган е единствен основач на тоа правно лице,
- врз правното лице договорниот орган врши надзор и
- правното лице во целост самостојно ги извршува обврските од договорот без
подизведувачи.“
Член 4
Во членот 14 став (1) по алинејата 15 се додаваат три нови алинеи 16, 17 и 18, кои
гласат:
„- изготвува инструкции како интерни упатства за подготовка и спроведување на
едукацијата за јавни набавки и обуката за обучувачи за јавни набавки кои се објавуваат на
неговата веб страница,
- задолжително ја отстранува објавената негативна референца на економски оператор
врз основа на одлука на надлежен орган, спогодба со својство на извршна исправа меѓу
договорниот орган и носителот на набавка или на барање на договорниот орган
придружено со изјава од лицето кое ја издало негативната референца дадена пред
надлежен орган за сторена техничка грешка,
- ги анализира образложенијата за неприкачување на тендерска документација на
огласот за јавна набавка согласно со членот 37 став (2) од овој закон и доколку истите не
се основани му укажува на договорниот орган за сторениот пропуст,“.
По ставот (3) се додаваат 32 нови ставa (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32),
(33), (34) и (35), кои гласат:
„(4) За решавање по барањата за добивање на согласност одлучува Советот за јавни
набавки (во натамошниот текст: Советот) во рамките на Бирото.
(5) Советот се состои од пет члена кои одлучуваат исклучиво по барањата за добивање
на согласност и нивната работа ја вршат професионално. Членовите од своите редови
избираат претседател.
(6) Членовите на Советот ги именува Владата по пат на јавен конкурс за период од
четири години со право на повторен избор. Советот за својата работа одговара пред
Владата.
(7) За член на Советот се именува лице кое е државјанин на Република Македонија, има
најмалку три години искуство во областа на јавните набавки и има завршено високо
образование.
(8) Владата го разрешува членот на Советот пред истекот на мандатот, ако:
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- тоа сам го побара,
- трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата, што го утврдува Владата,
- 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 на Советот или
- настапи смрт на членот на Советот.
(9) Владата започнува постапка за именување на членови на Советот најмалку три
месеци пред истекот на нивниот мандат. Постапката за именување треба да заврши
најмалку 30 дена пред редовниот истек на мандатот на членовите.
(10) Членовите на Советот не можат да бидат членови во органи и тела кои ги избира
или именува Собранието на Република Македонија или Владата.
(11) Начинот на работењето и одлучувањето на Советот се уредува со деловник кој го
носи министерот за финансии.
(12) Барањето за добивање на согласност од членот 5 во новиот став (7), членот 8, во
новиот член 36-а ставови (1) и (2) и членот 22 став (3) од овој закон, особено содржи:
- правен основ за видот на согласност 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.
(13) Во прилог на писменото барање договорниот орган ја доставува тендерската
документација која планира да ја користи во постапката за доделување договор за јавна
набавка.
(14) Советот може да побара од договорниот орган да достави дополнителна
документација или дополнение на образложението.
(15) Советот ќе одговори на барањето во рок од десет работни дена од денот на
приемот на истото без оглед дали е побарана дополнителна документација или
дополнение на образложението.
(16) По исклучок на ставот (15) на овој член, Советот може да го продолжи рокот за
одговор на барањето за дополнителни пет работни дена во случај кога проценетата
вредност на предметот на договорот за јавна набавка е над 500.000 евра во денарска
противвредност, без вклучен ДДВ, за што го известува договорниот орган во рок од три
работни дена од денот на добивањето на барањето.
(17) Советот одлучува по барањето со решение против кое договорниот орган има
право на жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки без надоместок, во рок
од пет дена од денот на добивањето на решението во постапка на правна заштита согласно
со овој закон. Се забранува секој облик на влијание врз донесувањето на решенијата на
Советот, а особено секоја злоупотреба на јавните овластувања заради влијание на текот и
исходот на одлучувањето.
(18) Ако Советот одлучи да не даде согласност, договорниот орган не смее да го објави
огласот за јавна набавка, во спротивно ќе се смета дека не е спроведена постапка за
доделување на договор за јавна набавка согласно со овој закон.
(19) Ако Советот не одговори на барањето во рокот од ставот (15), односно
дополнителниот рок од ставот (16) на овој член, ќе се смета дека дал согласност.
(20) При одлучување за давање согласност, Советот вклучува најмалку три стручни
лица од Регистарот на стручни лица од соодветната област по случаен електронски избор.
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(21) Стручното лице е должно да го разгледа материјалот и да достави свое мислење во
рок од три работни дена од денот на добивањето на материјалот, освен во случаите од
ставот (16) на овој закон, кога рокот може да се продолжи за дополнителни три работни
дена.
(22) Во прилог на своето мислење, стручното лице доставува изјава под целосна
морална, материјална и кривична одговорност дека мислењето е изработено стручно и
совесно, во согласност со правилата на науката и струката, етичките норми и
професионалните стандарди и дека нема да учествува, директно или индиректно, во
постапката за доделување на договор за јавна набавка која е предмет на барањето за
добивање на согласност.
(23) Стручното лице не смее да учествува, директно или индиректно, ниту да влијае врз
договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка за која дало
свое мислење при одлучувањето на Советот.
(24) Советот ги зема предвид мислењата на стручните лица при одлучувањето за
давање на согласност и истите се составен дел на решението, а доколку стручното лице не
достави мислење во рамките на законски утврдениот рок, Советот ќе одлучи без неговото
мислење.
(25) Стручните лица имаат право на надоместок за даденото стручно мислење кој е на
товар на договорниот орган што го поднел барањето за согласност во износ кој се
утврдува со тарифник што го донесува министерот за финансии.
(26) Висината на надоместокот во тарифникот од ставот (25) на овој член се утврдува
според видот на постапката, проценетата вредност на договорот и неговата сложеност,
како и потребното време за прибирање на податоци и изработка на мислењето.
(27) Начинот на вклучување и работа на стручните лица во работата на Советот при
одлучување за давање на согласност поблиску се утврдува со правилник кој го донесува
министерот за финансии.
(28) Советот воспоставува и води електронски Регистар на стручни лица кои му
помагаат при одлучувањето за давање на согласност.
(29) Советот објавува јавен повик во кој се утврдуваат областите на специјализација,
условите за избор, начинот на поднесување на пријавите, потребната документација за
докажување на исполнетоста на условите за избор и други елементи кои ги утврдува
Советот.
(30) Запишување во Регистарот на стручни лица се врши врз основа на поднесено
писмено барање до Советот кон кое се приложуваат и докази за исполнување на општите
услови утврдени во ставот (31) на овој член, како и посебните услови дефинирани во
јавниот повик.
(31) За да се запише во Регистарот на стручни лица, лицето треба да ги исполнува
следниве општи услови:
- да има најмалку високо образование од соодветната област (диплома со завршено
четиригодишно високо образование или диплома со 300 кредити според европскиот
кредит - трансфер систем),
- со правосилна одлука да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или
должност се додека траат последиците од забраната и
- да има најмалку пет години работно искуство во соодветната област за која е
поднесено барањето.
(32) Стручните лица се запишуваат во Регистарот на стручни лица по области на
специјализација кои ќе ги утврди Советот. Едно лице може да биде запишано во
Регистарот на стручни лица во повеќе области на специјализација за кое има поднесено
барање и ги исполнува условите согласно со овој член.
(33) Советот ќе го избрише лицето од Регистарот на стручни лица доколку:
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- тоа само го побара,
- двапати по ред даде нестручно мислење, односно истото го изготви спротивно на
правилата на науката и струката, професионалните стандарди и прописите за спречување
судир на интереси,
- лицето одбие да учествува во работата без оправдани и соодветно документирани
причини, иако за тоа било уредно покането од страна на Советот,
- лицето не достави мислење по добиените материјали во рокот од ставот (21) на овој
член или
- поради смрт на лицето.
(34) Начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица се
утврдува со правилник кој го донесува министерот за финансии.
(35) Советот за своето работење поднесува годишен извештај до Владата.“
Член 5
Во членот 15 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:
„(6) Доколку предметот на набавка е составен од повеќе ставки во рамките на еден дел,
договорниот орган не смее делот да го оформи на начин кој ќе ја ограничи конкуренцијата
на само еден економски оператор, без оглед дали предметот на договорот е оформен во
еден или во повеќе делови.
(7) При набавката на лекови, медицински помагала и/или потрошен медицински
материјал, договорниот орган не смее да оформи дел со повеќе ставки, освен во случај
кога ставките во рамките на делот се од ист вид и по претходна согласност од Советот.“
Член 6
Во членот 17 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Тендерската документација и договорот за јавна набавка на услуги за изработка и
дизајнирање на софтверско решение за потребите на договорниот орган задолжително
содржи одредба со која ќе се предвиди сопственост на договорниот орган врз изворниот
код на софтверското решение.“
Член 7
Во членот 36 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Кај набавката на лекови, договорниот орган задолжително ги дефинира техничките
спецификации со користење на генеричките имиња на лековите.“
Член 8
По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи:
„Член 36-а
(1) Договорниот орган задолжително бара согласност од Советот пред да го објави
огласот за јавна набавка и доставува соодветно образложение за потребата од набавка за
која нема најмалку пет производители/економски оператори што можат да ги исполнат
барањата од техничките спецификации за поединечна ставка или за целиот дел.
(2) Договорниот орган задолжително бара согласност од Советот пред да го објави
огласот за јавна набавка доколку предвиди критериуми за утврдување на способност,
освен лична состојба и способност за вршење на професионална дејност, кои може да ги
исполнат:
- три или помалку од три економски оператори кај постапките со барање за прибирање
понуди со проценета вредност до 5.000 евра во денарска противвредност без вклучен
ДДВ,
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- четири или помалку од четири економски оператори кај постапките со барање за
прибирање понуди со проценета вредност над 5.000 евра во денарска противвредност без
вклучен ДДВ или
- пет или помалку од пет економски оператори кај отворената постапката, ограничената
постапка, постапката со преговарање со претходно објавување на оглас и кај
конкурентниот дијалог.
(3) По донесување на одлуката за јавна набавка, а пред објавување на огласот, лицата
кои ги дефинираат техничките спецификации и критериумите за утврдување на
способност се должни да изготват соодветно образложение за оправданоста за нивно
користење и да дадат извештај до одговорното лице со предлог во смисла за потребата од
обезбедување на согласност од Советот, доколку се исполнети условите од ставовите (1)
и/или (2) на овој член.
(4) Врз основа на прифатениот извештај од одговорното лице кој содржи предлог за
потреба од обезбедување на согласност се доставува барање за согласност до Советот.“
Член 9
Членот 37 се менува и гласи:
„(1) Договорниот орган ја прави достапна тендерската документација на секој
заинтересиран економски оператор со користење на електронски средства заради
директен и целосен пристап преку ЕСЈН истовремено со објавување на огласот за јавна
набавка. Обрасците од тендерската документација се прикачуваат во формат кој може
директно да го користат економските оператори.
(2) По исклучок на ставот (1) на овој член, договорниот орган ја прави достапна
тендерската документација во хартиена форма или на магнетен медиум само во случај:
- ЕСЈН да не го поддржува видот на форматот во кој е изработена тендерската
документација или нејзин дел, за што пополнува образложение во ЕСЈН или
- при објавување на оглас за доделување договор за јавно приватно партнерство.
(3) За добивање на тендерската документација не се наплаќа надоместок.“
Член 10
Во членот 38 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „а тоа задолжително го прави по решение на Државната комисија за
жалби по јавни набавки.“
Ставот (2) се менува и гласи:
„Договорниот орган соодветно на измените и дополнувањата на тендерската
документација задолжително го продолжува крајниот рок за поднесување на понудите или
пријавите за учество за најмалку шест дена.“
Член 11
Во членот 41 по ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5), кои гласат:
„(2) Составен дел на групна понуда е договор за поднесување групна понуда со кој
членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се
обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка, а кој особено ги содржи
следниве податоци:
- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата
и ќе ја застапува групата пред договорниот орган,
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише
договорот за јавна набавка,
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- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе ја обезбеди
гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства,
доколку е предвидено во тендерската документација,
- членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата,
- краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за
извршување на договорот и
- други податоци кои договорниот орган ќе ги утврди во тендерската документација.
(3) Членовите на групата економски оператори одговараат неограничено и солидарно
пред договорниот орган за обврските преземени со понудата.
(4) Член во групата економски оператори не може да се повлече од групата економски
оператори до склучување на договорот за јавна набавка доколку:
- е носител на групата економски оператори,
- ја обезбедува гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или
депонирани средства,
- групата економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за
утврдување на способност што се барале во постапката без тој член или
- другите членови од групата солидарно не ги преземат обврските на членот од групата
кој сака да се повлече од групата економски оператори.
(5) Повлекувањето на член од групата економски оператори спротивно на ставот (4) на
овој член се смета за повлекување на групната понуда.“
Член 12
Во членот 43 став (2) алинејата 1 се менува и гласи:
„- да ја направи достапна на јавноста преку ЕСЈН тендерската документација што
планира да ја користи во постапката, најмалку пет работни дена од денот на нејзиното
објавување,“.
Во алинејата 2 зборовите: „објавените технички спецификации“ се заменуваат со
зборовите: „објавената тендерска документација“.
Во алинејата 3 зборовите: „техничките спецификации“ се заменуваат со зборовите:
„тендерската документација“.
Во ставот (3) зборовите: „техничките спецификации“ се заменуваат со зборовите:
„тендерската документација“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Договорниот орган го доставува записникот од спроведениот технички дијалог до
сите економски оператори кои дале предлози и коментари на објавената тендерска
документација.“
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).
Член 13
Во членот 47 став (5) алинеја 3 по зборот „набавка“ се додаваат зборовите: „согласно со
условите од тендерската документација и доставената понуда“.
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) За објавување на негативна референца согласно со условите од ставот (5) на овој
член, договорниот орган одлучува со одлуката за избор или за поништување на
постапката, а економскиот оператор има право на жалба во постапка на правна заштита
согласно со овој закон.“
Ставовите (8), (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (9), (10), (11), (12) и (13).
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Член 14
Во членот 48 по ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:
„(9) Во случаите од ставот (8) на овој член за наплата на банкарската гаранција за
квалитетно извршување на договорот и за објавување на негативна референца на ЕСЈН,
носителот на набавката може да покрене спор пред надлежен суд.“
Ставовите (9) и (10) стануваат ставови (10) и (11).
Член 15
Во членот 53 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Во огласот за доделување на договор за јавна набавка задолжително се објавува и
проценетата вредност без вклучен ДДВ.“
Член 16
Во членот 99 став (1) точка 1 алинеја 2 запирката на крајот од реченицата се заменува
со сврзникот „и“.
Во алинеја 3 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
Алинејата 4 се брише.
Член 17
По членот 125 се додава нов член 125-а, кој гласи:
„Член 125-а
(1) Во случај кога е поднесена само една понуда која е прифатлива или останала само
една прифатлива понуда, договорниот орган задолжително го поканува единствениот
понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член поканата до единствениот понудувач особено
содржи:
- идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна
цена,
- информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и
-времето на поднесување на конечната цена кое не може да биде порано од 48 часа од
испраќањето на поканата.
(3) Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време од
ставот (2) алинеја 3 на овој член само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена првично
понудената цена ќе се смета за конечна.“
Член 18
Во членот 129 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:
„(2) Понудувачот задолжително доставува изјава во која под целосна материјална и
кривична одговорност ќе изјави дека понудата ја поднел независно, без договор со други
економски оператори спротивно на прописите за заштита на конкуренцијата, како и дека
не учествува во истата постапка со други економски оператори со кои е капитално,
сопственички или роднински поврзан.
(3) Изјавата од ставот (2) на овој член се доставува заедно со понудата во секоја
постапка одделно.
(4) Доколку има сознанија за невистинитоста по наводите на изјавата од ставот (2) на
овој член, договорниот орган веднаш ќе ги извести надлежните органи.“
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (5) и (6).
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Член 19
Во членот 140 став (2) по зборот „понудите“ се додаваат зборовите: „проверува дали е
објавена негативна референца до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите и“.
Член 20
Во членот 143 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Економските оператори може да го користат профилот на економски оператор на
ЕСЈН за докажување на одредени критериуми за утврдување на способност што ги
овозможува ЕСЈН кај постапките што се спроведуваат со користење на електронски
средства.“
Член 21
Во членот 144 ставот (2) се менува и гласи:
„Договорниот орган не смее да бара исполнување на одредени критериуми за
утврдување на способност на економските оператори кои се непропорционални и кои не
се директно поврзани со предметот на договорот за јавна набавка.“
Член 22
Членот 160 се менува и гласи:
„(1) Критериум за доделување на договор за јавна набавка е најниската цена.
(2) По исклучок на ставот (1) на овој член критериум за доделување на договор за јавна
набавка може да биде економски најповолна понуда кај набавката на консултантски и
други услуги од интелектуален карактер, како и во случаи каде што заради специфичност
на предметот на договорот не е можно прецизно да се утврди квалитетот или други
елементи како минимални услови од техничките спецификации. Критериумот економски
најповолна понуда задолжително се користи во постапката со конкурентен дијалог и во
случај на алтернативни понуди.
(3) Договорниот орган задолжително бара согласност од Советот пред да го објави
огласот за јавна набавка доколку предвиди користење на критериумот економски
најповолна понуда, освен во случаите кога спроведува постапка со конкурентен дијалог
или дозволува доставување на алтернативни понуди.“
Член 23
Во членот 200 ставот (1) се менува и гласи:
„Државната комисија за жалби по јавни набавки (во натамошниот текст: Државната
комисија) е надлежна за:
- решавање по жалби во постапките за доделување на договори за јавни набавки
пропишани со овој закон,
- решавање по жалби во постапките за доделување договори за концесии и јавно
приватно партнерство,
- решавање по жалби на решение донесено од Советот согласно со членот 14 став (17)
од овој закон и
- други работи согласно со закон.“
Член 24
Во членот 210 по алинејата 6 се додаваат две нови алинеи 7 и 8, кои гласат:
„- е објавен оглас за доделување на договор за јавна набавка без да се обезбеди
согласност во случаите каде што добивањето согласност е задолжително согласно со овој
закон,
- не е постапено согласно со решението на Државната комисија,“.

9 од 13

Службен весник на РМ, бр. 148 од 29.10.2013 година

Член 25
Во членот 216 став (2) се додава нова алинеја 1, која гласи:
„- приемот на записникот од спроведениот технички дијалог, во однос на дејствијата
или пропуштањето за преземање на дејствија поврзани со спроведување на техничкиот
дијалог,“.
Член 26
Во членот 220 став 1 пред алинејата 1 се додава нова алинеја 1, која гласи:
„- го поништи решението на Советот,“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Договорниот орган е должен да постапи по решението на Државната комисија, во
спротивно ќе се смета дека не е спроведена постапка за доделување на договор за јавна
набавка согласно со овој закон.“
Член 27
Во членот 224 став (6) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „освен во случаите од членовите 14 став (17) и 216 став (2) алинеја 1
од овој закон кога одлучува во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.“
Член 28
По Главата XI се додава нова Глава XI-а и девет нови члена 232-а, 232-б, 232-в, 232-г,
232-д, 232-ѓ, 232-е, 232-ж и 232-з, кои гласат:
„Глава XI-а
Казнени одредби
Член 232-а
(1) Тој што свесно ќе го оформи предметот на набавка кој е составен од повеќе ставки
во рамките на еден дел на начин со кој ќе ја ограничи конкуренцијата на само еден
економски оператор спротивно на членот 15 став (6) 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, од ставот (2) на овој член со затвор до една година и од ставот (3)
на овој член со затвор од една до три години.
Член 232-б
(1) Тој што свесно ќе оформи дел од предметот на набавка на лекови, медицински
помагала и/или потрошен медицински материјал со повеќе ставки без согласност на
Државната комисија спротивно на членот 15 став (7) 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.
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(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, од ставот (2) на овој член со затвор до една година и од ставот (3)
на овој член со затвор од една до три години.
Член 232-в
(1) Тој што свесно ќе ги дефинира техничките спецификации на набавката на лекови со
користење трговска марка или со име на производителот/носителот на одобрението за
ставање во промет спротивно на членот 36 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, од ставот (2) на овој член со затвор до една година и од ставот (3)
на овој член со затвор од една до три години.
Член 232-г
(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на овој закон или свесно пропуштил да
преземе дејствија кои бил должен да ги преземе согласно со овој закон поради што е
објавена постапка за доделување на договор за јавна набавка без согласност на Советот во
случаите кога нема најмалку пет производители/ економски оператори што можат да ги
исполнат барањата од техничките спецификации за поединечна ставка или за целиот дел
спротивно на членот 36-а став (1) 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, од ставот (2) на овој член со затвор до една година и од ставот (3)
на овој член со затвор од една до три години.
Член 232-д
(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на овој закон или свесно пропуштил да
преземе дејствија кои бил должен да ги преземе согласно со овој закон поради што е
објавена постапка за доделување на договор за јавна набавка без согласност од Советот во
случаите каде што се предвидени критериуми за утврдување на способност кои може да
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ги исполнат помалку од минималниот број на економски оператори од членот 36-а став (2)
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, од ставот (2) на овој член со затвор до една година и од ставот (3)
на овој член со затвор од една до три години.
Член 232-ѓ
(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на овој закон или свесно пропуштил да
преземе дејствија кои бил должен да ги преземе согласно со овој закон поради што е
објавена постапка за доделување на договор за јавна набавка без согласност од Советот во
случаите кога се користи критериумот економски најповолна понуда спротивно на членот
160 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, од ставот (2) на овој член со затвор до една година и од ставот (3)
на овој член со затвор од една до три години.
Член 232-е
Тој што нема да постапи по решението со кое Државната комисија одлучува по жалба
ќе се казни со казна затвор од една до пет години.
Член 232-ж
Доколку договорниот орган побарал согласност од Советот согласно со условите од
овој закон, а Советот не одговорил на барањето во роковите утврдени со овој закон при
што се смета дека дал согласност согласно со членот 14 став (19) од овој закон, а подоцна
се утврди дека не се исполнети условите за нејзино давање поради што е предизвикана
штета, членовите на Советот ќе се казнат со казна затвор од една до пет години.
Член 232-з
Стручното лице кое ќе учествува, директно или индиректно, или ќе влијае врз
договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка за која дало
свое мислење при одлучувањето на Советот спротивно на членот 14 став (23) од овој
закон, ќе се казни со казна затвор од една до пет години.“
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Член 29
Владата ќе ги именува членовите на Советот најдоцна до 31 декември 2013 година.
Постапките за доделување на договори за јавни набавки започнати до денот на
влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со Законот за јавните набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11
и 15/13).
Член 30
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, освен одредбите од членовите 9, 10, 15, 16 и 17 од овој закон
кои ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година и членот 4 став 2, членовите
5, 8, 22, 23, 24, 26 став 1 и членот 28 од овој закон кои ќе започнат да се применуваат од 1
мај 2014 година.
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